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YHTEYSTIEDOT, HENKILÖSTÖ

Osoite:  Tornion kansalaisopisto, Seminaarinkatu 14, 95400 Tornio
 Puh. 040 770 5972, opiston toimisto
E-mail: 	 kansalaisopisto@tornio.fi
	 Päätoimisen	henkilöstön	sähköpostiosoitteet:	etunimi.sukunimi@tornio.fi
Internet: 	 www.tornio.fi/kansalaisopisto
Facebook:		 https://www.facebook.com/tornionkansalaisopisto

Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00 – 16.00 opistotalon 1. kerroksessa, Seminaarinkatu 
14, mm. kurssi-ilmoittautumisten vastaanottoa ja opiskelijaneuvontaa varten. Poikkeuksista ilmoitetaan 
pääsääntöisesti Kotikulmilla-lehdessä sekä opiston www- ja Facebook-sivuilla.

HALLINTO- JA OPETUSHENKILÖSTÖ:

• Rehtori Tarja Hooli, 050 597 1939. Kansalaisopiston hallinnon, talouden ja toiminnan johto. 
Tietotekniikan, liikunnan ja yleishyödyllisten aineiden vastuuhenkilö ja tilauskoulutuspalvelut.

• Toimistosihteeri Arja Karhu, paikalla ma ja ti, 050 597 1944. Kurssi-ilmoittautumiset, laskutus, tiedotus, 
opintoneuvonta, opetustilat ja -välineet, tuntiopettajien perehdyttäminen.

• Toimistosihteeri Birgit Kadenius, 040 770 5972. Kurssi-ilmoittautumiset, tiedotus, opintoneuvonta, 
opetustilat ja -välineet, tuntiopettajien perehdyttäminen, kädentaitojen vastuuhenkilö.

• Opettaja Tarja Laakso, 050 597 1935. Englannin ja saksan kielten opettaja, kielten ja 
maahanmuuttajakoulutusten vastuuhenkilö. 

• Opettaja Liisa Kivimäki, 0400 721 183. Teatteritaiteen opettaja ja taideaineiden vastuuhenkilö. 

• Projektikoordinaattori Arja Jaako, 040 669 4848.

• Projektikoordinaattori Tuija Rantamaa, 040 663 9022

Tuntiopettajat:
Tuntiopettajat ovat opiskelijoiden tavattavissa ennen opetuksensa alkamista ja sopimuksen mukaan.

Toimittajat Arja Jaako ja Birgit Kadenius
Kannen kuva Viena Vähä ”Anorektikkomato”, Kuvataide II / Teemaopinnot 6-8 (n. 11-16 v.)
Tekstit Rehtori ja opettajat / vastuuhenkilöt
Painotyöt ja ulkoasu Arkmedia Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta Oy
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Kirjoitan tätä tekstiä kesäkuun 16. päivänä, jolloin toi-
veikkuus koronapandemian selättämisestä on vah-
va. Paluuta entiseen ei ole, eikä se ole kaikin osin 
välttämätöntä tai edes toivottavaa. Torniossa on 
noudatettu koronarajoituksia tiukalla otteella ja sil-
lä on ollut merkittäviä vaikutuksia opistomme toi-
mintaan. Negatiivisia vaikutuksia ovat olleet muun 
muassa kurssien keskeytykset/peruuntumiset ja 
niistä johtuva opettajien työllistymisvaje sekä tietysti 
kurssimaksutulojen romahtaminen. Koronasta huo-
limatta, tai sen ansiosta, noin puolet kursseista on 
pandemian aikana jatkunut etäyhteyksiä hyödyn-
täen ja myös tällä on ollut merkittäviä vaikutuksia.

Kysyimme opiskelijoidemme kokemuksia etäopis-
kelusta ja saimme siihen toistasataa vastausta. Vas-
taajista noin 80% kertoi etäopiskelun sujuneet hyvin 
tai erinomaisesti. Opettajien ammattitaito on ollut 
rautaista, sillä 80% vastaajista kertoi opettajan on-
nistuneen etäopetuksessaan hyvin tai erinomaises-
ti. Ilahduttavaa myös on, että 91% vastaajista kertoo 
voivansa osallistua etäopetukseen uudestaan.

Vaikka etäopetuksesta on pääsääntöisesti hyviä ko-
kemuksia, monet kertovat kaipaavansa lähiope-
tukseen ja toisten kurssilaisten seuraan. Tarjoam-
me etäkursseja myös jatkossa, mutta nyt on tärkeää 
purkaa koronaeristyksessä syntynyttä sosiaalista 
hyvinvointivajetta lähitapaamisten avulla. Kuntalais-
ten sivistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen on tär-

keämpää kuin vuosikymmeniin ja siihen tehtävään 
olemme valmiita. Näiden vaikeiden aikojen ansiosta 
olemme kehittyneet ja kehittäneet toimintaa ja väi-
tän, että tänä päivänä olemme työssämme parem-
pia kuin pari vuotta sitten. 

Eikä kehitystyö koronaan lopu. Kuten sivuilta 38-39 
voi lukea, opistomme koordinoi monia alueellisia ja 
valtakunnallisia kehittämishankkeita ja meillä on laa-
ja yhteistyöverkosto. Tulevina vuosina tartumme to-
sissamme osaamisperusteisuuteen ja sen mukana 
tuomiin mahdollisuuksiin edelleen kehittää toimin-
taamme, jotta palvelemme asiakkaitamme ja koko 
yhteiskuntaa entistäkin paremmin. Osaamisperus-
teisuus tarkoittaa lyhyesti sitä, että kun kuvaam-
me kurssimme osaamisperusteisesti, opiskelija saa 
opiskelustaan arvioinnin ja opintopisteet, joista on 
hyötyä jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tornion kansalaisopisto toivottaa entiset ja uudet 
opiskelijat tervetulleiksi kaikille avoimien opintojen, 
harrastusten ja elämysten pariin. Astu sisään vireään 
ja vetovoimaiseen opistoomme!

REHTORIN KYNÄSTÄ

Eteenpäin entistä parempana, näkyvämpänä ja 
rohkeampana!  

VISIO
Tornion kansalaisopisto on näkyvä ja valovoimai-
nen oppilaitos sekä haluttu yhteistyökumppani 
niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti 
kuin kansainvälisestikin.

Opiston kurssit on kuvattu osaamisperusteisesti 
ja kursseilla saavutettu osaaminen tunnustetaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä.

ARVOT
Luovuus 
Asiakaslähtöisyys
Saavutettavuus
Kestävä kehitys
Yhteistyökykyisyys
Vaikuttavuus

TOIMINTA-AJATUS
Tornion kansalaisopisto edistää elinikäisen oppi-
misen periaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia 
ja kaupungin veto- ja pitovoimaisuuksia tukevia 
opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat oma-
ehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja 
tasa-arvo.

SIVISTYKSELLISET OIKEUDET
“Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläi-
nen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten-
tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perus-
opetusta sekä kehittää itseään varattomuuden 
sitä estämättä.” (Perustuslaki, 2. luku, 16.2 §)

Tarja Hooli
rehtori
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ILMOITTAUTUMISET,  
PERUMISET JA LASKUTUKSET
- Voit ilmoittautua koko lukuvuoden ajan 16.8.2021 

klo 7.00 alkaen joko netissä ympäri vuorokauden 
tai toimiston aukioloaikoina (ma – to klo 9 – 16).

- Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan 
koko kurssimaksun, vaikka kurssimaksu olisi 
jaettu kahteen erään (syksy/kevät).

- Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä soit-
tamalla toimistoaikaan p. 040 770 5972 tai käy-
mällä opiston toimistossa viimeistään kolme 
arkipäivää ennen kurssin alkua. Muussa ta-
pauksessa perimme koko kurssimaksun. Huo-
mautuslaskuun lisätään 5 €. Kurssimaksu on pe-
rintäkelpoinen.

- Jos keskeytät kurssin tai ilmoittautumisesta huo-
limatta et saavu tunnille, kurssimaksuja ei palau-
teta eikä alenneta. Keskeyttämisestä ja pois-
jäämisestä on ilmoitettava välittömästi opiston 
toimistoon. 

- Jos keskeytät kurssin siirtyäksesi toiseen ryh-
mään, on sinun ilmoitettava siitä välittömäs-
ti opiston toimistoon (ei ainoastaan opettajalle), 
jotta aiheettomilta laskutuksilta vältytään.

 Opisto voi perua kurssin kolme arkipäivää en-
nen kurssin alkua, mikäli osallistujamäärä jää 
alle minimin. 

 Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista 
syistä johtuvista kurssien muutoksista ja pe-
ruuntumisista (force majeure).

Netti-ilmoittautumisen ohje:

 - https://www.opistopalvelut.fi/tornio/

- Ilmoittautumislomake avautuu sinulle kun olet 
valinnut kurssin. Ilmoittautuminen tehdään opis-
kelijan nimellä. Täytä kaikki kohdat huolellisesti. 

- Lähetä ilmoittautuminen. Saat vahvistuksen il-
moittautumisestasi sähköpostiisi. Jos vahvistus-
ta ei tule, palaa ilmoittautumislomakkeeseen 
(edellinen sivu) ja paina Lähetä -painiketta uu-
delleen. Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua 
varapaikalle. 

- Mikäli et maksa kurssia ilmoittautumisen yhtey-
dessä, lähetämme paperilaskun kotiosoittee-
seesi.

- Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoi-
tusta. Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia 
koskevissa muutoksissa tai varasijojen vapau-
tuessa puhelimitse, tekstiviestein tai sähköpostit-
se. Tarkista, että henkilötiedoissasi on myös mat-
kapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 

ALENNUKSET JA OPINTOSETELIT
Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat 
asiat (Smartumsaldo ja -setelit, TykyOnline ja – setelit, 
eläkeläisalennukset, työttömän opintoseteli, ePassi 
tms.) pitää selvittää opiston toimistossa, p. 050 597 
1944 viim. kurssin käynnistyttyä, jotta aiheettomilta 
laskutuksilta ja hyvityksiltä vältytään.

Torniolaisten työttömien opintoseteli arvoltaan 50 
€ / henkilö on saatavissa opiston toimistosta niin 
kauan kuin Tornion kaupungin henkilöstöja oston 
myöntämää rahoitusta riittää.

Opintosetelityyppisellä rahoituksella alennetaan elä-
keläisten, yli 63-vuotiaiden ja maahanmuuttaji-
en kurssimaksuja laskutuksen yhteydessä 20 %, yksi 
alennuskurssi / henkilö. Alle 63-vuotiaiden eläkeläis-
ten on esitettävä eläkeläiskortti toimistossa välittömäs-
ti ilmoittautumisen jälkeen alennuksen saamiseksi.

Kaikukortti oikeuttaa kortin haltijan maksuttomiin 
vapavalintaisiin kursseihin. Kaikukortti ei koske Tai-
teen perusopetuksen (TPO) kursseja. Kaikukortti  on 
esitettävä opiston toimistossa ilmoittautumisen yh-
teydessä.

Opiskelija-alennusta myönnetään 20 % kurssi-
maksusta, yksi alennuskurssi / henkilö. Alennuk-
sen saamiseksi tulee esittää opiskelijakortti toimis-
tossa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.

Sisarusalennus 20 % kunkin sisaruksen yhdestä 
kurssimaksusta, jos vähintään kolme alle 18-vuoti-
asta samassa taloudessa asuvaa sisarusta opiske-
lee kursseilla.

OPISTON LOMA-AJAT
Syyslukukausi: Koulujen syysloman aikaan viikolla 
42 (18. - 24.10.) ei järjestetä opetusta.

Kevätlukukausi: Koulujen talviloman aikaan, viikolla 
10 (7. – 13.3.) sekä juhlapyhien aikaan ei ole opetusta 
eikä myöskään kiirastorstaina.

TIEDOTUS
Kansalaisopiston uusista kursseista, luennoista, 
opetusohjelman muutoksista ja muusta toiminnas-
ta tiedotetaan Kotikulmilta-lehdessä. Opiston lä-
hiajan kurssit ja opetusohjelma on nähtävissä Hel-
lewissä https://opistopalvelut.fi/tornio/, kotisivuilla 
www.tornio.fi/kansalaisopisto ja Peda.net:ssa htt-
ps://peda.net/tornio/tornionkansalaisopisto sekä 
Facebookissa. Löydät meidät myös Instagramista ja 
Twitteristä.

Yksittäisen, alkaneen kurssin osalta opettaja so-
pii mahdollisista muutoksista oppilaidensa kanssa ja 
tiedottaa niistä vähintään viikkoa aikaisemmin myös 
poissaolleille opiskelijoille, lasten vanhemmille ja opis-
ton toimistoon p. 040 770 5972.
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TODISTUKSET
- Opiston toimistosta voi tilata osallistumistodis-

tuksen huomioiden n. 1 – 2 viikon toimitusajan. 
Tarvittaessa opettajat hoitavat todistusten tila-
uksen ja jakelun keskitetysti ennen kurssin päät-
tymistä. Yhtä lukuvuotta vanhemmista todistuk-
sista peritään 10 € toimitusmaksu.

- Yleisten kielitaitotutkintojen suorittamisesta ao. 
oppilaitoksessa saa kansainvälisen vertailukel-
poisuuden antavan todistuksen.

- Opiston valinnaisaineiksi tai korvaaviksi kursseik-
si soveltuvien kurssien (ks. val-merkintä kurssin 
kohdalla) suorittamisesta saa omasta oppilaitok-
sesta korvaavan todistuksen, sopimalla asiasta 
oppilaitoksen rehtorin/johtajan kanssa.

VAKUUTUKSET JA KORVAUKSET
Torniossa asuvat opiston opiskelijat kuuluvat 
 Tornion kaupungin tapaturmavakuutuksen piiriin, 
joka koskee vain opetustunteja. Tapaturma-alttii-
den ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan 
 lisäksi oma vakuutus. Opettaja vastaa kurssinsa 
 tilojen ja laitteiden valvonnasta sekä työvälineiden 
käytön opastuksesta.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA
Kansalaisopisto toimii elämänlaatulautakunnan 
alaisuudessa yhdessä kunnan nuoriso- ja liikunta-
toimen, kirjaston sekä museoiden kanssa. Lauta-
kunnan jäsenet yhteystietoineen löytyvät kaupun-
gin nettisivuilta.

OPISTOLAISYHDISTYS
Jokainen opistoon ilmoittautunut opiskelija voi halu-
tessaan osallistua opistolaisyhdistys ry:n toimintaan 
ja liittyä jäseneksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus 
osallistua opistolaisyhdistyksen järjestämiin tilai-
suuksiin, tulevan mukaan opistotyön tukemiseen 
ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tarkempia 
tietoja puheenjohtaja Arja Jaakolta p. 040 669 4848 
(email: arja.jaako@tornio.fi), opiston ilmoitustaululta 
ja lehti-ilmoituksista.

OPINTO-OHJELMAN  
LYHENTEET JA TERMIT
t = opetustunti (45 min)

jtvk = opetusta joka toinen viikko

A, B tai C = samantasoinen rinnakkaisryhmä

I, II, III jne = opetusryhmän taso / lukuvuosi / luok-
ka (lk)

val = soveltuu mm. toisen asteen valinnaiskurssik-
si tai korvaavaksi kurssiksi, josta opiskelija itse neu-
vottelee korvaavuuden oman oppilaitoksen kanssa.

Monimuotokurssi: Opiskellaan sekä lähi- että etä-
opetuksessa.

 = verkko-/tai monimuotokurssi

 = oppimisympäristö, jota kurssilla hyö-
dynnetään

TOISEN ASTEEN KORVAAVIA 
AINEITA/VALINNAISAINEITA
Tornion kansalaisopistossa on valmistettu lukion 
ym. toisen asteen oppilaitosten kanssa opetussuun-
nitelman kuvauksia kieliin. Opiskelijat sopivat kurssin 
korvaavuudesta koulunsa rehtorin kanssa. Tornion 
yhteislyseon lukion oppilaille kurssit ovat maksut-
tomia.

Tarkempia tietoja yksikön opetusohjelmasta 
(val-merkintä) ja päätoimisilta opettajilta.

VALINNAISAINEIDEN KURSSITARJOTIN

Kielet

In the Picture, abikurssi 2 op

Ingen Panik, abikurssi 2 op

Govorim po-russki!  
venäjän suullinen kurssi 3 op

TIETOTURVA
Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tieto-
turva-asetusta. Tietosuojaseloste löytyy kotisivulta 
sekä opistolta.
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KIELET
Vastuuhenkilö: Tarja Laakso, puh. 050 597 1935, sp-osoite etunimi.sukunimi@tornio.fi

YKI-merkityt kurssit ovat peruskursseja. Ne valmentavat samalla kansainvälisen vertailukelpoisuuden an-
taviin eritasoisiin yleisiin kielitutkintoihin, joita järjestetään pääsääntöisesti keväällä ja syksyllä. Kielitutkinto 
antaa mm. työmarkkinoita varten pätevän todistuksen osaamisen tasosta.

Ilman YKI-merkintää olevat kurssit ovat pääasiassa lyhyt-, kertaus- tai intensiivikursseja. Ne keskittyvät tie-
tylle erikoisalalle tai kielen osa-alueelle, ne on tarkoitettu tietylle kohderyhmälle tai niissä sovelletaan eri-
tyistä opetusmenetelmää.

 Kurssi kokoontuu opettajan valitsemassa verkkoympäristössä ja osallistut opetukseen omalla tietoko-
neellasi tai tabletlaitteellasi. Ohjeet verkko-opiskeluun ja verkkoluokan osoitteen saat opettajalta en-

nen kurssin alkua, joten muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös sähköpostiosoitteesi.

 - kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, koronan tai jonkin muun syyn vuoksi.

SUOMI

120101 Suomea ulkomaalaisille Verkkokurssi
Kansalaisopisto   Ti 16.30–18.00
Tarja Teixeira  31.8.–30.11.2021
Tunteja 26
Kurssimaksu: 50,00 € 
Oppimateriaali: Ahaa! 1. 
Suomen kieltä ja tapakulttuuria sekä suomen opin-
tonsa vasta aloittaville että suomea jo jonkin verran 
osaaville. Sisältöalueina arjen kielenkäyttötilanteita. 

ENGLANTI

120301 Englanti II
Kansalaisopisto   To 19.00–20.30
Tarja Laakso   2.9.–2.12.2021
Tunteja 54  13.1.–28.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Destinations 2, osiosta 3. YKI 2 
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia pai-
nottaen englantia n. 2 v opiskelleille. Sisältöaluei-
na arkipäivän kielenkäyttötilanteita mm. vaatetus, 
asuminen, talviset harrastukset, ruoka ja juoma, 
terveys, ammatit ja työelämä sekä lomailu. 

120302 Englanti III
Kansalaisopisto  Ke 17.00–18.30
Tarja Laakso   1.9.–1.12.2021
Tunteja 54  12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Destinations 3, osiosta 1. YKI 3 
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia pai-
nottaen englantia n. 4 v opiskelleille. Sisältöalueina 
mm. ihmisen ulkonäön ja luonteen kuvailu, kesäas-
kareet ja remontointi, kulttuuri ja lomailu sekä jou-
lunvietto ja juhlavalmistelut. 

120303 Passport to Finland
Kansalaisopisto  To 17.30–19.00
Tarja Laakso   2.9.–2.12.2021
Tunteja 54  13.1.–28.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Pat and Polly, Passport to Finland, 
              osiosta 1. 
Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä, sa-
navarastoa laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvis-
tava englannin kurssi kieltä muutaman vuoden opis-
kelleille. Kurssin teemana on Suomi ja suomalaisuus 
englantilaisin silmin katsottuna ja sisältö alueina mm. 
matkustaminen, mökkeily ja ruokakulttuuri.

120304 At Home in England
Kansalaisopisto  Ke 15.30–17.00
Tarja Laakso   1.9.–1.12.2021
Tunteja 54  12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Pat and Polly 2, Five years on,  
                            osiosta 1. 
Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittä-
vä, sanavarastoa laajentava ja keskeisiä rakentei-
ta vahvistava englannin kurssi kieltä usean vuoden 
opiskelleille. Kurssin teemana on Britannia ja britti-
läinen arkipäivä ja sisältöalueina mm. perhe-elämä, 
asuminen ja terveys.

Opiston toimisto on avoinna 
ma – to klo 9 – 16.
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120305 Catching Up jatko
Kansalaisopisto  Ma 19.30–21.00
Tarja Laakso   30.8.–29.11.2021 
Tunteja 54  10.1.–25.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Catching Up, osiosta 9. 
Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa laajen-
tava ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin 
kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Sisältöaluei-
na mm. taide ja kulttuuri, työelämä, matkailu, small 
talk ja huumori, ostokäyttäytyminen, ulkona syömi-
nen, media ja uutiskieli, ilmasto ja ympäristökysy-
mykset sekä yhteiskunta ja politiikka

120306 On Track
Kansalaisopisto  Ma 17.30–19.30
Tarja Laakso   30.8.–29.11.2021
Tunteja 67,50  10.1.–25.4.2022
Kurssimaksu: 85,00 € 
Oppimateriaali: On Track, Course 8,  
                             Oral communication, osiosta 1. 
Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa laajen-
tava ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin 
kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Sisältöaluei-
na mm. juhlat ja festivaalit, terveys ja hyvinvointi, 
matkailu sekä taide ja elämykset.

120307 Let’s Talk!
Kansalaisopisto   Ke 19.00–21.00
Tarja Laakso   1.9.–1.12.2021
Tunteja 67,50  12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu: 85,00 € 
Oppimateriaali: Way Ahead, English for Advanced
             Conversation Classes, osiosta 11.
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä eng-
lannin kurssi kieltä jo pitkään harrastaneille. Sisäl-
töalueina mm. viihde ja kulttuuri, raha ja talous, 
pelien maailma, tiede ja teknologia, juhlat ja fes-
tivaalit, yhteiskunnalliset liikkeet, tiedonvälitys ja 
lehdistö, muuttoliike, ympäristö sekä luovuus ja 
innovaatiot. 

120308 In the Picture Verkkokurssi
Verkkoluokka   Ma – Pe 12.45–16.00
Heidi Huhta  6.–17.6.2022
Tunteja 38
Kurssimaksu: 70,00 € 
2 op valinnainen
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali. 
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava englannin 
kurssi lukiolaisille. Kurssilla harjoitellaan kuullun 
ja luetun ymmärtämistä sekä kirjoitelmien tekoa, 
kerrataan rakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja 
vahvistetaan suullista ilmaisua. Ilm. 30.5. mennes-
sä. TYL:n opiskelijoille kurssi on maksuton.

ESPANJA

120701 Espanja I Monimuoto
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Ti 18.30–20.00
Marja Alaperä   31.8.–30.11.2021
Tunteja 52   11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Ventana 1, osiosta 1. YKI 1 
Toteuta haaveesi ja tule opiskelemaan espanjaa! 
Saat tutustua käytännönläheisesti kieleen ja kult-
tuuriin. Opit mm. tervehtimään ja esittelemään it-
sesi, kertomaan perheestäsi ja ammatistasi sekä 
asioimaan hotellissa. Aiempia opintoja ei tarvita. 

120702 Espanja I jatko Monimuoto
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Ke 17.00–18.30
Marja Alaperä  1.9.–1.12.2021
Tunteja 52   12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Ventana 1, osiosta 5. YKI 1 
Oletko opiskellut espanjaa n. vuoden? Tule paran-
tamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan 
tutustumistasi kulttuuriin. Opit mm. selviytymään 
kaupungilla, tilaamaan ravintolassa, varaamaan 
hotellia, toimimaan erilaisissa tilanteissa sekä ker-
tomaan säästä ja ilmaisemaan mielipiteitä. 

120703 Espanja II Monimuoto
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Ke 18.30–20.00
Marja Alaperä  1.9.–1.12.2021
Tunteja 52   12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Ventana 2, osiosta 1. YKI 2 
Oletko opiskellut espanjaa n. 2 vuotta? Tule paran-
tamaan kommunikointivalmiuksiasi, kartuttamaan 
sanastoasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. 
Opit mm. käyttämään kellonajan ja säätilan ilmai-
suja sekä kertomaan menneen ajan tapahtumista 
perfektillä. 

120704 Espanja III Monimuoto
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Ti 17.00–18.30
Marja Alaperä  31.8.–30.11.2021
Tunteja 52   11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Ventana 3, osiosta 3. YKI 3
Oletko opiskellut espanjaa n. 4 vuotta? Tule paran-
tamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan 
tutustumistasi kulttuuriin. Opit käyttämään uutta 
monipuolista sanastoa mm. elokuvista, musiikki-
mieltymyksistä, harrastuksista ja ruoasta keskus-
teltaessa.
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120705 Espanja III jatko Monimuoto
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Ma 15.30–17.00
Marja Alaperä  30.8.–29.11.2021
Tunteja 52   10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Ventana 3, osiosta 5. YKI 3 
Oletko opiskellut espanjaa n. 5 vuotta? Tule paran-
tamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan 
tutustumistasi kulttuuriin. Opit käyttämään uutta 
monipuolista sanastoa mm. ruoasta, arjen haas-
teista ja ihmissuhteista puhuttaessa. Kurssilla sy-
vennetään osaamista myös imperfektin ja preteri-
tin käytössä. 

120706 Espanja IV jatko Monimuoto
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Ma 17.00–18.30
Marja Alaperä  30.8.–29.11.2021
Tunteja 52   10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Ventana 4, osiosta 2. YKI 3/4 
Oletko opiskellut espanjaa useita vuosia? Tule sy-
ventämään oppimaasi, parantamaan kommu-
nikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumista-
si kulttuuriin. Kurssilla kartutetaan sanavarastoa ja 
harjoitellaan subjunktiivia. Pääpaino suullisessa il-
maisussa ja kielen ymmärtämisessä. Sisältöalueina 
mm. Latinalaisen Amerikan kulttuuri ja ihmisen eri 
elämäntilanteet. 

120707 Matkalla Espanjassa Verkkokurssi
Verkkoluokka  To 19.00–20.30
Marja Alaperä  2.9.–2.12.2021
Tunteja 50  13.1.–7.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: De viaje. 
Hallitsetko espanjan perusteet? Tule mukaan no-
jatuolimatkalle Espanjaan. Kurssin suullisissa pari- 
ja ryhmäharjoituksissa opit käyttämään espanjaa 
käytännön eri tilanteissa. Ei kotiläksyjä! 

HEPREA

120901 Heprean laulutekstit (OH10) Verkkokurssi
Verkkoluokka  To 19.45–21.15
Juha Muukkonen  2.9.–16.12.2021
Tunteja 62  13.1.–12.5.2022
Kurssimaksu: 85,00 € 
Oppimateriaali: Lyytikäinen & Gamzu: 
              Opi hepreaa alk. kpl 10. 
Kuuntelemme UT:n heprealaiseen käännökseen 
ja muihin nykyheprealaisiin teksteihin sävelletty-
jä lauluja sekä opiskelemme niiden tekstejä myös 
vokalisoimattomina. Ei opetusta 21.10., 10.3. ja 14.4. 
Baruch haba!

120902 Heprean nominit (H3) Verkkokurssi
Verkkoluokka  Pe 19.45–21.15
Juha Muukkonen  3.9.–17.12.2021
Tunteja 62  14.1.–13.5.2022
Kurssimaksu: 85,00 € 
Oppimateriaali: Aejmelaeus et al., Ihan täyttä 
             hepreaa, alk. kpl 3. 
Sekä klassisen heprean että nykyheprean opiske-
lijoille. Ei opetusta 22.10., 11.3. ja 15.4. Baruch haba!

120903 Heprealaiset psalmit (P) Verkkokurssi
Verkkoluokka  Su 19.45–21.15
Juha Muukkonen  5.9.–19.12.2021
Tunteja 62  9.1.–8.5.2022
Kurssimaksu: 85,00 € 
Kuuntelemme psalmeihin ja muihin Raamatun teks-
teihin sävellettyjä lauluja sekä opiskelemme niiden 
tekstejä. Heprean verbioppia opiskelleille – vähem-
milläkin taidoilla voi olla kuunteluoppilaana. Ei ope-
tusta 17.10., 6.3. ja 17.4. Baruch haba!

120904 Heprean alkeet (M1k) Verkkokurssi
Verkkoluokka  Ti 19.45–21.15
Juha Muukkonen  30.11.–14.12.2021
Tunteja 30  11.1.–5.4.2022
Kurssimaksu: 50,00 € 
Oppimateriaali: Lehtoranta (ent. Tainio), 
              Heprean aakkoset (s. 9-39). 
Sekä nykyheprean että klassisen heprean opiskeli-
joille. Ei opetusta 8.3. Baruch haba!

ITALIA

120801 Italia I jatko
Kansalaisopisto  Pe 14.15–16.30
Marina Tosi   10.9.–14.12.2021
Tunteja 42  14.1.–29.4.2022
Kurssimaksu: 66,00 €  jtvk
Oppimateriaali: Bellavista 1, osiosta 5. YKI 1 
Kielen perusrakenteita ja -sanastoa kommunikoin-
tivalmiuksia painottaen italiaa n. vuoden opiskel-
leille. Kurssin aluksi kerrataan oppikirjan osiot 1-4, 
joten kurssi sopii myös italian opintonsa aloittavil-
le. Sisältöalueina helppoja arkielämän ja matkailun 
kielenkäyttötilanteita. Pronti, via! 

Kurssin alkamisesta ei lähetetä 
erillistä ilmoitusta.  

Opistosta otetaan yhteyttä vain 
kurssia koskevissa muutoksissa 

tai varasijojen vapautuessa.
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120802 Italia IV jatko/La Mia Bella Italia
Kansalaisopisto   Pe 16.30–19.00
Marina Tosi   10.9.–14.12.2021
Tunteja 42  14.1.–29.4.2022
Kurssimaksu: 66,00 €  jtvk
Oppimateriaali: Si parte! 2, osiosta 1. YKI 2
              Bellavista 2, osiot 9-12. YKI 3
Italia IV jatko: Käytännönläheinen sanastoa kartut-
tava, perusrakenteiden hallintaa vahvistava ja ita-
lialaiseen elämänmenoon syventävä italian kurssi 
kieltä väh. 3 v opiskelleille. Kurssin aluksi kerrataan 
Bellavista 2 -oppikirjan osiot 12-14, minkä jälkeen 
otetaan käyttöön uusi oppimateriaali. Pääpaino 
suullisessa ilmaisussa. 
La Mia Bella Italia: Suullista kielitaitoa aktivoiva, 
sanavarastoa ja rakenteiden hallintaa kehittävä 
sekä Italian kulttuuriin syventävä italian kurssi kiel-
tä usean vuoden opiskelleille. 

120803 Matkalla Italiassa
Kansalaisopisto  Ti ja To 17.00–19.15
Marina Tosi   3.–24.5.2022
Tunteja 21
Kurssimaksu: 50,00 € 
Oppimateriaali: Monistemateriaali. 
Suunnitteletko matkaa Italiaan? Tule oppimaan 
matkailussa tarvittavaa kieltä ja tapakulttuuria sekä 
tutustumaan italialaiseen elämänmenoon. Aiempia 
opintoja ei tarvita. Oppimateriaali sisältyy kurssin 
hintaan. Ilm. 25.4. mennessä. Buon viaggio!

JAPANI

121901 Japanin kieltä ja kulttuuria
Kansalaisopisto  Pe 16.30–19.00 
Naoko Söderström La 10.00–12.30
Tunteja 18  24.9.–20.11.2021
Kurssimaksu: 50,00 € 
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali. 
Tule oppimaan kommunikoimaan japaniksi mat-
kustaessasi Japanissa tai tavatessasi japanilaisia 
matkailijoita Suomessa. Sisältöalueina matkailus-
sa tarvittavia kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilan-
teita sekä tapakulttuuria. Kurssi sopii sekä japania 
jo opiskelleille että uusille opiskelijoille. Oppima-
teriaali sisältyy kurssin hintaan. Kurssi kokoontuu 3 
viikonloppuna pe-la syys-marraskuussa: 24.-25.9., 
15.-16.10. ja 19.-20.11.

KREIKKA

120908 Uuden testamentin kreikan jatko (K7) 
Verkkokurssi
Verkkoluokka  Ke 17.45–19.15
Juha Muukkonen  1.9.–15.12.2021
Tunteja 62  12.1.–11.5.2022
Kurssimaksu: 85,00 € 
Oppimateriaali: Blomqvist-Toivanen: Johdatus Uu-
den testamentin kreikkaan, alk. kpl 7. 
Ei opetusta 20.10., 9.3. ja 13.4. Tapaamisiin verkko-
luokassa!

PORTUGALI

121100 Portugali I Verkkokurssi
Kansalaisopisto  Ke 17.30–19.00
Tarja Teixeira  12.1.–13.4.2022
Tunteja 26
Kurssimaksu: 50,00 € 
Oppimateriaali: Descobertas 1. YKI 1 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia pai-
nottaen. Sisältöalueina Portugalin kulttuuri, histo-
ria, taide ja yhteiskunta. Kurssi sopii sekä portugalin 
opintonsa aloittaville että kielen ruostuneita perus-
taitoja kertaaville. 

RANSKA

120501 Ranska I jatko
Kansalaisopisto  Ti 17.30–19.00
Cláudia Machado Rundgren    31.8.–30.11.2021 
Tunteja 52  11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: C’est parfait! 1, osiosta 7. YKI 1 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painot-
taen ranskaa n. vuoden opiskelleille. Oppikirjassa 
tutustutaan nizzalaiseen perhehotelliin ja sen työn-
tekijöihin. Sisältöalueina arkikielen kielenkäyttöti-
lanteita mm. harrastuksista ja vapaa-ajasta keskus-
teleminen, vaateostoksilla asioiminen, ravintolassa 
tilaaminen, mielipiteen ilmaiseminen ja mennees-
tä kertominen. 

Tulethan vain terveenä kurssille.
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RUOTSI

120201 Kom lätt i gång!
Kansalaisopisto  To 17.00–18.30
Tuija Rantamaa  2.9.–2.12.2021
Tunteja 50  13.1.–7.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Våga! Handbok i yrkessvenska. 
Kurssilla harjoitellaan ruotsia monipuolisesti ja käy-
tännönläheisesti ja opitaan käyttämään sitä keskeisis-
sä arkisissa tilanteissa. Sisältöalueina mm. perheestä 
ja työstä kertominen, matkustaminen, tien kysyminen 
ja opastaminen, puhelimessa puhuminen ja viestien 
kirjoittaminen sekä ravintolassa asioiminen. Pääpaino 
suullisessa ilmaisussa. 

120202 Ingen Panik Verkkokurssi
Verkkoluokka  Ma - Pe 9.00–12.15
Heidi Huhta  6.–17.6.2022
Tunteja 38
Kurssimaksu: 70,00 € 
2 op valinnainen
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali. 
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava ruotsin kurssi 
lukiolaisille. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja luetun 
ymmärtämistä sekä kirjoitelmien tekoa, kerrataan 
rakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja vahviste-
taan suullista ilmaisua. Ilm. 30.5. mennessä. TYL:n 
opiskelijoille kurssi on maksuton.

SAAME

121801 Saame - kolmas kotimainen
Kansalaisopisto  To 17.30–19.00
Siiri Magga-Miettunen 2.9.–2.12.2021
Tunteja 52  13.1.–7.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Cealkke dearvvuodaid. 
Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin kurssi sekä kiel-
tä jo opiskelleille että uusille opiskelijoille. Koska poh-
joissaamea käytetään myös Pohjois-Ruotsissa ja Poh-
jois-Norjassa, kurssi sopii sekä Pohjoiskalotin alueella 
matkaileville että työskenteleville. Kurssilla kartutetaan 
sanastoa ja rakenteita, syvennetään kulttuuritietämys-
tä sekä aktivoidaan ja kehitetään keskustelutaitoa.

SAKSA

120401 Hallo I
Kansalaisopisto  Ti 19.00–20.30
Tarja Laakso   31.8.–30.11.2021
Tunteja 54  11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Hallo! 1, osiosta 1 YKI 1 
Käytännönläheinen saksan kielen kurssi, jolla kielen 
opiskelun ohella tutustutaan saksankielisten mai-
den kulttuuriin ja ihmisten arkielämään. Sisältöaluei-
na mm. esittäytyminen ja perhe, kahvilassa asioimi-
nen, matkalipun ostaminen sekä tien kysyminen ja 
neuvominen. Kurssi sopii sekä kieltä jonkin verran 
opiskelleille että saksan opintonsa aloittaville. 

120402 Hallo III jatko
Kansalaisopisto  Ti 17.30–19.00
Tarja Laakso   31.8.–30.11.2021
Tunteja 54  11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Hallo! 3, osiosta 8. YKI 3 
Käytännönläheinen saksan kurssi kieltä usean vuo-
den opiskelleille. Kurssin punaisena lankana on va-
paa-ajan matkailu saksankielisessä Euroopassa ja si-
sältöalueina mm. oman perheen, Suomen ja Saksan 
historia sekä juhlien vietto Suomessa ja Saksassa. 

VENÄJÄ

120601 Venäjä I
Kansalaisopisto  Ti 17.30–19.00
Ljudmila Juustovaara 31.8.–30.11.2021
Tunteja 52  11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 75,00 € 
Oppimateriaali: Ponjatno! 1, osiosta 1. YKI 1 
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia pai-
nottaen. Kurssilla tulevat tutuksi kyrilliset aakkoset, 
samoin ääntämistä ja intonaatiota harjoitellaan. Si-
sältöalueina mm. tutustuminen, itsestä ja perhees-
tä sekä asumisesta ja työstä kertominen. Aiempia 
opintoja ei tarvita.

120602 Govorim po-russki!
Kansalaisopisto  Ti 19.00–20.30
Ljudmila Juustovaara 31.8.–30.11.2021 
Tunteja 52  11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 85,00 € 
3 op valinnainen
Oppimateriaali: Monistemateriaali.
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä venä-
jän kurssi kieltä jo pitkään harrastaneille. Kurssilla 
laajennetaan nykyvenäjän sanavarastoa mm. sa-
nomalehtiartikkelien, Venäjän historiallisten tari-
noiden sekä mielenkiintoisten henkilöiden kautta ja 
kerrataan keskeisimpiä rakenteita. Oppimateriaa-
li sisältyy kurssin hintaan. TYL:n opiskelijoille kurs-
si on maksuton.
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KÄDENTAIDOT 
Vastuuhenkilö: Birgit Kadenius, puh. 040 770 5972, sp-osoite etunimi.sukunimi@tornio.fi 

Kädentaitokursseja järjestetään eri puolilla kaupunkia useissa eri toimipaikoissa. Kursseja järjestetään myös 
viikonlopun kestävinä lyhytkursseina. 

 - kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, koronan tai jonkin muun syyn vuoksi.

TEKSTIILITYÖ JA OMPELU

114201 Ompelumaanantait
Kansalaisopisto  Ma 17.30–20.30
Pia Turunen              30.8.–22.11.2021
Tunteja 56  31.1.-25.4.2022
Kurssimaksu: 84,00 € jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä.
Ommellaan itselle mieluisia projekteja lasten- ja 
aikuisten vaatteista sisustustuotteisiin ym. Terve-
tulleita niin ’koulukäsityöpohjalta’ ompelevat, kuin 
ompeluaikaa ja tukea kaipaavat konkarit. Omat ma-
teriaalit mukaan. Kaavoja opettajalta. Kokoontumi-
set parittomilla viikoilla.

114202 Käsityöpaja aikuisille päiväryhmä
Kansalaisopisto  Ti 15.00–17.15
Pia Turunen              7.9.–30.11.2021
Tunteja 75  25.1.–26.4.2022
Kurssimaksu: 110,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Opiskelijat toteuttavat itselle  mieluisia käsityötuot-
teita vaateompelusta korjausompeluihin, perinne-
kirjontoihin, neulontaan ja virkkaukseen. Käsityöpa-
jaan ovat tervetulleita niin aiemmin kurssilla olleet, 
kuin myös uudet opiskelijat.

114204 Tiistaiompelua ja käsitöitä
Kansalaisopisto  Ti 17.30–20.30
Pia Turunen              7.9.–16.11.2021
Tunteja 40  8.2.–19.4.2022
Kurssimaksu: 60,00 € jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä.
Käsityöpaja erilaisten ompelu- ja käsityöprojektien 
merkeissä. Voit ommella vaatteita ja korjausompe-
luita, haastaa itseäsi vetoketjuompelulla tai taskuil-
la, makrameen tai virkkauksen parissa ym. Omat 
materiaalit ja mahdollisuuksien mukaan omat om-
pelukoneet. Ei lähtötasovaatimuksia mistään tek-
niikoista. Kokoontumiset parillisilla viikoilla.

114205 Tumbelojen käsityöpaja
Arpelan koulu, Arpelantie 200
Eeva-Kaisa Sankala Ke 18.00–20.15
Tunteja 33  8.9.–17.11.2021
Kurssimaksu: 46,00 € 12.1.–6.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä. jtvk
Kurssin aikana tutustutaan useisiin tekniikkoihin  
ja valmistetaan pieniä töitä. Käytettäviä tekniikoita 
voivat olla esim. kirjonnat erilaisin pistoin, neulon-
ta, virkkaus, kudonta, makramee, tuunaus, ompelu, 
värjäys, kankaanpainanta ja sekatekniikat. Valituis-
ta aiheista sovitaan osallistujien kanssa yhdessä. 
Kurssi sopii kaikille käsitöistä kiinnostuneille, erityi-
sesti kokeilunhaluisille ja rohkaisua kaipaaville. Voi 
myös saattaa loppuun kesken jääneet ikuisuuspro-
jektit tai jalostaa niitä uuteen suuntaan.

114206 Käsityöpaja Tekemisen ilo
Kantojärven kylätalo, Kantojärventie 107
Eeva-Kaisa Sankala Ke 18.00–20.15
Tunteja 36  15.9.–10.11.2021
Kurssimaksu: 50,00 € 19.1.–13.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä. jtvk
Kurssi sopii kaikille, erityisesti rohkaisua kaipaaville 
kokeilunhaluisille, käsitöistä kiinnostuneille. Sovel-
lamme käytännössä eri tekniikoita opiskelijoiden 
tarpeiden ja ideoiden mukaan. Käytettäviä teknii-
koita ovat esim. kudonta, ompelu, lankatekniikat, 
makramee, kirjonta ja tuunaus. Nyt voit toteuttaa 
toiveesi yksilöllisistä kodintekstiileistä ja asusteista 
tai saattaa loppuun ikuisuusprojektisi.

114203 Tekstiilipaja, aikuisille kehitysvammaisille
Palvelukeskus Toukopaja, Porthaninkatu 4
Satu-Minna Röyttä  Ti 9.30–11.00
Tunteja 26  7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu: 50,00 € 11.1.–19.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä. jtvk 
Kurssi on suunnattu aloitteleville kankaanpainajil-
le tai aiemmin kankaanpainantaa/maalausta har-
rastaneille opiskelijoille. Kuvioidaan kangasta silk-
kipaino-, leimasin- ja maalaustekniikoilla. Töiden 
suunnittelun pohjana käytetään opiskelijoiden 
omia kuvallisia töitä. Menetelmät valikoituvat osal-
listujien kiinnostuksen ja taitojen mukaan. Avusta-
jan mukanaolo on mahdollista.
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114210 Ompelupäivä lapsen  
(6-12v.) kanssa A
Kansalaisopisto  Su 10.00–14.30
Pia Turunen  12.9.2021
Tunteja 6
Kurssimaksu: 10,00 € 
Tutustutaan ompelukoneeseen ja harjoitellaan 
ompelun perusasioita yhdessä aikuisen kanssa. 
Valmistetaan omavalintainen tuote tukien lapsen 
käsityöilmaisun kehittymistä. Vaihtoehtoja kirjan- 
tai unikaverin säilytystyyny, narureppu, huolipöllö, 
hahmopenaali jne. Omat materiaalit mukaan. Kaa-
voja saa opettajalta. Ilmoittautumiset sekä lapselta 
että aikuiselta.

114211 Ompelupäivä lapsen  
(6-12v.) kanssa B
Kansalaisopisto  La 10.00–14.30
Pia Turunen  19.2.2022
Tunteja 6
Kurssimaksu: 10,00 € 
Sama sisältö kuin 114210.

114213 Tuunaa mut! -ompelupäivä nuorille
Kansalaisopisto  La 12.00–16.00
Pia Turunen  27.11.2021
Tunteja 5
Kurssimaksu: 10,00 € 
Tutustutaan tuunauksen pikatekniikkoihin  kuten 
kankaanpainantaan, farkun tuunaukseen, appli-
kointiin, kirjontaan tai harjoitellaan ompelukoneen 
ja saumurin käyttöä pienten tuotteiden valmistuk-
sessa. Mukaan tuunattavia vaatteita tai omia mate-
riaaleja esim. trikoopipon, penaalin, kangaskassin, 
narurepun tai scrunchien ompeluun. Omat materi-
aalit mukaan, ideoita ja kaavoja opettajalta verkko-
sivulinkillä ennen kurssia.

114214 Tuunaa mut! -ompelupäivä nuorille
Kansalaisopisto  Su 12.00–16.00
Pia Turunen  20.2.2022
Tunteja 5
Kurssimaksu: 10,00 € 
Sama sisältö kuin 114210.

114215 Vaateompelua syksyyn
Kansalaisopisto  Pe 17.30–20.30, 
Pia Turunen             La ja Su 10.00–16.00 
Tunteja 20  24.–26.9.2021
Kurssimaksu: 36,00 € 
Kerrataan vaateompelun perustaitoja. Ommellaan 
joustavien kankaiden vaatteita lapsille tai aikuisille 
harjoitellen saumurin ja peitetikkikoneen käyttöä ja 
ompeleiden säätämistä. Kerrataan kaavojen jäljentä-
misestä, kankaan leikkaamisesta ja tutustutaan vaa-
teompelunikseihin käytännössä. Kaavoja opettajalta, 
Ota mukaan oma toimintakuntoinen saumuri jos mah-
dollista. Infokirje sähköpostitse ennen kurssia.

114216 Vaateompelua kevääseen
Kansalaisopisto  Pe 17.30–20.30
Pia Turunen            La ja Su 10.00–16.00
Tunteja 20  18.–20.3.2022
Kurssimaksu: 36,00 € 
Haluaisitko ommella itsellesi istuvampia vaatteita? 
Lopahtaako ompeluinto epäonnistuneisiin kaava-
kokeiluihin? Löytyykö kaapistasi lempivaate, josta 
haluaisit muokata itsellesi kaavat? Kurssilla toteu-
tetaan omia ompeluprojekteja omiin tarpeisiin ja 
toiveisiin muokaten testiompeluiden ja sovitusten 
kautta. Infokirje sähköpostitse ennen kurssia.

KUDONTA
 
114011 Kankaankudonta Porthan
Porthanin koulu, Porthaninkatu 16 
Eeva-Kaisa Sankala Ma 18.00–20.00
Tunteja 66,75  6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu: 100,00 € 10.1.–11.4.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Soveltuu sekä aloitteleville kutojille että kokeneem-
mille kankureille. Suunnitellaan, rakennetaan ja ku-
dotaan itsenäisesti tai pienryhmissä erilaisia, yksi-
löllisiä tekstiilejä opiskelijoiden toiveiden mukaan. 
Kankaankudonta on paljon muutakin kuin ihania suo-
malaisia räsymattoja: esim. kantoliinoja, kaita- ja kah-
viliinoja, laude- ja pyyheliinoja, kaulahui veja, pieniä 
valo- ja nukkaryijyjä, naru-, paju- ja oksatekstiilejä. 
Tarpeen mukaan sovelletaan myös muita tekstiili-
työtekniikoita.

114012 Kankaankudonta Kaakamo
Kaakamon kylätalo, Laivaniementie 815
Satu-Minna Röyttä  Ti 17.00–19.00
Tunteja 69,42  7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu: 104,00 € 11.1.–19.4.2022€
Laskutetaan kahdessa erässä.
Soveltuu sekä aloittelijoille että aiemmin kudontaa 
harrastaneille. Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan 
opiskelijalle mieluisia tekstiilejä. Havainnoidaan mate-
riaali- ja sidosvalintoja ja pohditaan kutojan valintojen 
vaikutuksia tekstiilin ulkonäköön ja kestävyyteen.
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NYPLÄYS

114101 Nypläys Karunki
Karungin koulu, Jokivarrentie 2369
Meeri Mämmioja  Ke 18.00–20.30
Tunteja 36  1.9.–24.11.2021
Kurssimaksu: 54,00 € 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jatkajille. Aloitta-
jat opettelevat pitsinnypläyksen perusasiat. Alkeisiin 
voi tutustua opiston työvälineillä, joten välinehankin-
ta ei ole heti ajankohtainen. Jatkajat valitsevat työn-
sä omien tarpeidensa ja taitojensa mukaan opetel-
len erilaisia kuvioita, pohjia ja teknikoita.

114102 Nypläys
Kansalaisopisto  To 10.00–12.30
Meeri Mämmioja  2.9.–25.11.2021
Tunteja 36
Kurssimaksu: 54,00 € 
Sama sisältö kuin 114101.

MAKRAMEE

114110 Makramee, syksy
Kansalaisopisto  Pe 17.30–19.45
Pia Turunen  La 10.00–15.15
Tunteja 16  Su 10.00–14.30
Kurssimaksu: 28,00 € 29.–31.10.2021 
Tutustutaan makrameen perussolmuihin ja sol-
meillaan esim. seinätekstiili, tyynyjä, pannunalu-
sia, amppeleita yms. Tutustutaan makrameen ny-
kytrendeihin sisustuksessa internetin ja opettajan 
materiaalien kautta. Omat rouheammat solmeilu-
materiaalit ja kannatin mukaan. Esim. moppi langat, 
ontelo- ja trikookuteet tai nyörit ja kannattimik-
si raanuripustin, henkari puukeppi ym. Infokirje 
sähkö postitse ennen kurssia.

114111 Makramee, kevät
Kansalaisopisto  Pe 17.30–19.45
Pia Turunen  La 10.00–15.15
Tunteja 16  Su 10.00–14.30
Kurssimaksu: 28,00 € 4.–6.2.2022 
Sama sisältö kuin 114110.

HUOVUTUS

114112 Huovutus A
Kansalaisopisto  Pe 18.00–21.15
Sinikka Sadinmaa  La ja Su 10.00–16.00
Tunteja 20  19.–21.11.2021
Kurssimaksu: 36,00 €
Kurssilla valmistetaan monipuolisesti tuotteita suo-
menlampaan- ja merinovillasta sekä perus- että 
vaativammilla tekniikoilla. Kurssilla voit valmis-
taa esim. asusteita, sisustustekstiileitä, veistoksia, 
lampunvarjostimia jne. Voit kokeilla myös yhdistää 
villaa muihin materiaaleihin. Materiaaleja voi os-
taa opettajalta. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
kauemmin huovutusta harrastaneille.

114113 Huovutus B
Kansalaisopisto  Pe 18.00–21.15, 
Sinikka Sadinmaa  La ja Su 10.00–16.00
Tunteja 20  8.–10.4.2022
Kurssimaksu: 36,00 € 
Sama sisältö kuin 114112. 

LANKATYÖT

114114 Kehräten
Kansalaisopisto  La 9.00–15.00
Taija Sillanpää  11.9.2021
Tunteja 7
Kurssimaksu: 15,00 € 
Tällä kurssilla opetellaan värttinällä kehräämisen 
taito. Se ei vaadi kalliita investointeja tai nojatuo-
lia suurempaa tilaa. Sen voi toteuttaa myös ilman 
hajuhaittoja vaikkapa kerrostaloyksiössä. Kurs-
silla perehdytään eläinperäisiin kuituihin, villan 
tuottamiseen, säilytykseen, esivalmisteluun sekä 
kehruuprosessiin ja valmiin langan käyttömahdol-
lisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tuo kurssille 
omat karstat. Niitä tarvitaan raakavillan työstössä. 
Jos sinulla on omaa villaa, voit käyttää sitä. Myös 
huovutusvilla käy. Värttinää voi lainata opettajal-
ta tai ostaa noin 15 € hintaan. Opettajalta voi os-
taa myös villaa (alk. 2,50 €/100 g). Kurssille osallis-
tuaksesi et tarvitse aiempaa kädentaito-osaamista. 
Kurssi sopii myös esim. lampureille ja lemmikkien 
omistajille, jotka harkitsevat kotitarve/kotiteolli-
seen villantuotantoon ryhtymistä. Opiskelijat voivat 
halutessaan kokeilla kehräämistä opettajan rukil-
la. Mikäli kurssi joudutaan toteuttamaan verkossa, 
opettajan rukilla kehrääminen ei onnistu.Ilmoittautuessasi sitoudut 

maksamaan koko kurssimaksun, 
vaikka kurssimaksu laskutetaan 

kahdessa erässä (syys- ja 
kevätlukukausi).
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114115 Värjätään lankaa luonnonväreillä
Kansalaisopisto  Pe 17.00–20.00 
Riitta Tilja  La 10.00–15.00
Tunteja 16  Su 10.00–14.00
Kurssimaksu: 28,00 € 1.–3.10.2021 
Värjätään perinteisellä keittovärjäyksellä pieniä 
näyte-eriä neulelankaa. Opitaan luonnonkasvien 
värjäyksen perusteet. Opit purettamaan langat, 
keittämään väriliemen ja tutustut erilaisiin värjäys-
tekniikkoihin. Samalla saat tietoa värikasvien ke-
ruusta ja kuivatuksesta värjäystarkoituksiin. Materi-
aalimaksuun (10€) sisältyy lankanäytteet, puretteet 
ja väriaineet. Kurssikirjeessä lisätietoa.

114116 Neulotaanko sukat?
Kansalaisopisto   La 10.00–15.00
Riitta Tilja  Su 10.00–15.00
Tunteja 16  9.–10.10.2021
Kurssimaksu: 28,00 € 
Perehdytään perussukan neulomiseen. Neulotaan 
sukka varresta varpaisiin. Tutustutaan erilaisiin suk-
ka- ja neulelankoihin sekä sukkapuikkoihin. Ota omat 
langat ja puikot mukaan. Kurssi soveltuu kaikille.

KERAMIIKKA

111011 Keramiikkapaja    
lapsille (7-12 v.) 
Kansalaisopisto  Ke 15.15–17.00
Kaisu Hyrkäs   8.9.–24.11.2021
Tunteja 58,25  12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu: 94,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Suunnitellaan ja muotoillaan savesta koriste- ja 
käyttöesineitä sekä veistoksia käsin rakentaen: pai-
nellen, makkaratekniikalla ja levytekniikalla, dreija-
ten ja valaen. Tutustutaan erilaisiin savilaatuihin ja 
kokeilemme lasittamista sekä patinointia. Kurssi-
maksu sisältää materiaalimaksun 10 €.

111012 Keramiikkapaja (yli 16 v.)
Kansalaisopisto  Ti 17.00–20.00
Kaisu Hyrkäs   7.9.–23.11.2021
Tunteja 100  11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu: 160,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Suunnitellaan ja valmistetaan savesta koriste- 
ja käyttöesineitä sekä veistoksia käsinrakentaen 
oman suunnitelman mukaan. Käsinrakentami-
sen lisäksi voit kokeilla dreijausta ja valutekniikkaa. 
Kurssimaksuun sisältyy polttomaksu kurssilla teh-
dyille töille. Kaikki materiaalit maksetaan opetta-
jalle erikseen. Aloittaville keramiikan valmistuksen 
perusopintoja, pidempään harrastaneille syventä-
viä opintoja ja erikoistekniikoita.

111013 Keramiikkapaja nuorille (n. 13 v. -) ja 
aikuisille
Kansalaisopisto  Ke 17.00–20.00
Kaisu Hyrkäs   8.9.–24.11.2021
Tunteja 100  12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu: 160,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Sama sisältö kuin 111012.

111014 Rakukeramiikkaa
Kansalaisopisto  Pe 17.00–20.30
Kaisu Hyrkäs  La 10.00–16.00
Tunteja 19,34  La 10.00–15.00
Kurssimaksu: 36,00 € 10.–25.9.2021 
Nyt voit tutustua Rakuun, vanhaan japanilaiseen 
keramiikanpolttomenetelmään. Kurssilla suunni-
tellaan ja valmistetaan esineitä ja veistoksia. Val-
mistamasi esineet lasitetaan sekä poltetaan Ra-
ku-uunissa ja näin polttomenetelmä tulee tutuksi. 
Kurssilla voit kokeilla lämpövärjäystä.

KANKAANPAINANTA

114217 Kokeellinen kankaanpainanta
Kansalaisopisto  Pe 16.00–20.00, 
Satu-Minna Röyttä  La ja Su 10.30–16.00
Tunteja 20  12.–14.11.2021
Kurssimaksu: 36,00 € 
Opetellaan käyttämään pigmenteistä ja emulsiosta 
sekoitettuja kankaanpainovärejä. Maalataan ja ku-
vioidaan puuvillakangasta käyttäen siveltimiä, omia 
leimasimia ja helppoja estotekniikoita. Kurssi sovel-
tuu aloittelijoille ja pitempään tekniikkaa harrasta-
neille. Tarvitset mukaasi 12 kpl 50x50 cm valkoista 
puuvillakangasta. Voit käyttää käytöstä poistettuja, 
puhtaita ja ehjiä lakanoita. Materiaalimaksu 10 €.
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POSLIININMAALAUS

111101 Posliininmaalaus Arpela
Arpelan koulu, Arpelantie 200 
Paula Salminen  Ma 17.30–21.15
Tunteja 70  13.9.–22.11.2021
Kurssimaksu: 110,00 € 17.1.–25.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä. jtvk
Soveltuu uusille ja aiemmin harrastaneille. Edetään 
yksilöllisesti opiskelijoiden kokemus ja taidot huo-
mioiden: posliininmaalauksen perusmenetelmiä, 
pidemmälle edenneille uusia tekniikoita ja tuulia. 
Tavoitteena posliininmaalaustaitojen kehittäminen. 
Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

111102 Posliininmaalaus Postelli
Postelli, Niemeläntie 2
Paula Salminen  Ma 17.30–21.15
Tunteja 70  6.9.–13.12.2021
Kurssimaksu: 110,00 € 10.1.–4.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä. jtvk
Sama sisältö kuin 111101.

111103 Posliininmaalaus
Kansalaisopisto  To 17.30–21.15
Paula Salminen  9.9.–16.12.2021
Tunteja 70  13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu: 110,00 € jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä.
Sama sisältö kuin 111101.

111105 Posliininmaalaus kesäkurssi
Kansalaisopisto  Ma – Pe 17.15–21.00
Paula Salminen  6.–10.6.2022
Tunteja 25
Kurssimaksu: 44,00 € 
Modernia posliininmaalausta, pinnan koristelua 
sekä perinteistä sivellinmaalausta.

KORUJEN JA ESINEIDEN VALMISTUS

114700 Luo käsillä taitoa, muotoa ja iloa
Kansalaisopisto  Ke 17.00–19.30
Leila Kyngäs-Teeriniemi 22.9.–24.11.2021
Tunteja 76,59  12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu: 120,00€
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tule kokeilemaan erilaisia käsityötekniikoita oman 
kiinnostuksen mukaan. Koristeita ja käyttöesineitä 
metallilangasta- ja verkosta. Hongan oksista, risuis-
ta, kävyistä, sammaleesta, havuista sekä poronsar-
vista erilaisia koristeita. Valmista talven pimeyteen 
loistamaan moderneja himmeleitä, ulkovalokoris-
teita ja paperitähtiä. Metallilankaa ja -verkkoa voi 
ostaa opettajalta, himmelitarvikkeita voidaan tar-
vittaessa tilata yhdessä, luonnonmateriaaleja opis-
kelija voi tuoda kurssille itse. Kurssilaisten toiveet 
otetaan huomioon.

114701 Pieni tuikkulyhty
Kansalaisopisto  Pe 16.00–20.00, 
Satu-Minna Röyttä  La ja Su 10.30–16.00
Tunteja 20  26.–28.11.2021
Kurssimaksu: 36,00 € 
Kurssilla käydään läpi lasimosaiikkitekniikan pe-
rusteet ja valmistetaan pieni lasimosaiikkityö kynt-
tilä/ tuikkulyhty. Kurssi soveltuu vasta-alkajille ja 
hieman tekniikkaa harrastaneille. Tarvitset mu-
kaasi ehjän lasilyhdyn/ kirkaslasisen pienen mal-
jan/ pinsetit, paperia ja kynän luonnostelua varten. 
Kurssimaksun lisäksi tulee opettajan perimä 10 € 
materiaalimaksu, joka sisältää työssä tarvittavan lii-
man ja saumausaineen ja värillisiä lasinpaloja.

114702 Hopeantaonta taso 4-5
Kansalaisopisto  Ti 13.00–16.00
Taina Mäkivuoti  21.9.–30.11.2021
Tunteja 40
Kurssimaksu: 75,00 € 
Hopeantaontaa jo useamman vuoden harrastaneille.

114703 Hopeiset korut 1 ja lusikat koruiksi: 
Peruskurssi, sopii myös aloittelijoille
Kansalaisopisto  Ma - To 17.00–21.00 
Mariaana Kola  30.8.–2.9.2021
Tunteja 20
Kurssimaksu: 36,00 € 
Tavoitteena oppia ketjutöiden perusteet hopea-
langasta, sahatut lenkit ja viikinkipunonnat. Kurs-
silla opit työstämään myös hopealevyä ja uudis-
tamaan vanhat lusikat koruiksi. Ohjaajalla mukana 
työvälineitä, joita voit käyttää pientä korvausta vas-
taan. Ohjeita materiaalin hankintaan ilmoittautumi-
sen jälkeen sähköpostitse.

Opiskelija on korvausvelvollinen, 
jos hän aiheuttaa vastoin opettajan 

ohjeita työvälineiden rikkoutumisen, 
häviämisen tai opetustilalle 

aiheutuvan vahingon. Opisto ei 
korvaa posliinin tai keramiikan 

poltossa rikkoutuneita töitä.
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114704 Hopeiset korut 2: Lusikkakorut/
hopeaketjut/sormukset ym. jatkokurssi ja /tai 
edistyneille
Kansalaisopisto  Pe 16.30–20.30
Mariaana Kola  La 9.30–16.00
Tunteja 23  Ma ja Ti 16.30–20.30
Kurssimaksu: 41,00 € 10.–14.12.2021
Kurssilla voi valmistaa omia suunniteltuja koruja le-
vystä, sormukset, kivenistutus, juotettavat ketjut, 
lusikkakorut ym. Sahaamme, viilaamme, juotam-
me, hapotamme ja kiillotamme korut säihkyviksi. 
Uutta: pikipadassa voi takoa kolmiulotteisia muoto-
ja. Hopeasavesta muovaillen omat korut, jotka pol-
tossa muuttuvat hopeaksi. Voimme myös kokeilla 
koruhartsin käyttöä hopealle ja hopeasavelle. Oh-
jaajalla mukana työvälineitä, joita voit käyttää pien-
tä korvausta vastaan.

114705 Hopeakoru ja lusikat koruiksi, kevät
Kansalaisopisto  Ke - Pe 17.00–21.00
Mariaana Kola  La 9.00–15.00
Tunteja 28  4.–14.5.2022
Kurssimaksu: 51,00 € 
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erimalli-
sia ketjuja sekä hopea-/kupari-/messinkilevyis-
tä taontaa käyttäen riipuksia, sormuksia, korva- ja 
rannekoruja. Kivenistutusta teemme sormuksiin ja 
riipuksiin. Myös pikipadassa taontaa. Hopeasaves-
ta voi valmistaa erilaisia koruja sekä vanhoista al-
pakka-/hopealusikoista lusikkakoruja. Kurssi-info 
materiaaleista ja tarvittavista työvälineistä ilmoit-
tautumisen jälkeen sähköpostitse.

HUONEKALUVERHOILU

114801 Huonekaluverhoilu
Suensaaren vanhainkoti, Keskikatu 36
Kati Keronen  Ke 18.00–21.15
Tunteja 100  8.9.–24.11.2021
Kurssimaksu: 170,00 € 12.1.–20.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssin pohjana on opettajan laatimat monisteet 
koskien perusverhoilutekniikkaa. Tekemisen kaut-
ta oppimista ja tavoitteena peruskorjata kaunis ja 
kestävä huonekalu.

SÄHKÖKITARAN RAKENTAMINEN

114902 Sähkökitaran rakentaminen
Putaan koulukeskus puutyötila, Hannulankatu 2
Jukka Nenonen  Ti 17.00–20.00
Tunteja 96  14.9.–30.11.2021
Kurssimaksu: 168,00 € 11.1.–12.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssilla perehdytään pulttikaulaisen sähkökitaran 
tai -basson (telecaster, jazz-basso) rakentamiseen 
sekä työskentelyssä käytettäviin työkaluihin ja me-
netelmiin. Osaamistason mukaan myös muiden 
mallien rakentaminen mahdollista. Oppilaat hank-
kivat tarvittavan materiaalin itse, voidaan myös tila-
ta kimppatilauksena.
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TAIDEAINEET 

TORNION KANSALAISOPISTON 
TAIDEKOULU

Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opis-
kella tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuva-
taidetta ja käsitöitä taiteen perusopetuksen ylei-
sen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. 
Taiteen perusopetusta (TPO) on tarjolla sekä lap-
sille ja nuorille että aikuisille. Taiteen perusopetus 
on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää ope-
tusta. TPO:n yleisen oppimäärän tehtävänä on luo-
da perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eetti-
selle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen 
taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä 
on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria 
sekä tukea oppijan kykyä arvostaa eri kulttuureita 
ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppi-
joille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja 
kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Teh-
tävänä on myös kehittää ajattelemisen taitoja ja 
luovuutta elämän eri alueilla. Yleisen oppimäärän 
tehtävänä on myös kehittää sellaisia taitoja ja tie-
toja, joita oppija tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka 
antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhemmin 
eri taiteenalojen jatko-opintoihin. Taiteen perus-
opetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tun-
tia (á 45 min.), joista kaikille yhteisiä opintoja on 300 
ja teemaopintoja 200 tuntia.

Vastuuhenkilö: Liisa Kivimäki puh. 0400 721 183, sp-osoite etunimi.sukunimi@tornio.fi 

Huom! Niiden kuvataiteen, tanssin, musiikin ja teatteritaiteen oppilaiden, jotka ovat keväällä antaneet jatka-
misilmoituksen opettajalleen tai opiston toimistoon, ei tarvitse ilmoittautua syksyllä. Muut ilmoittautuvat 
opinto-ohjelmassa olevan ohjeen mukaan.

 Kurssi kokoontuu opettajan valitsemassa verkkoympäristössä ja osallistut opetukseen omalla tietoko-
neellasi tai tabletlaitteellasi. Ohjeet verkko-opiskeluun ja verkkoluokan osoitteen saat opettajalta en-

nen kurssin alkua, joten muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös sähköpostiosoitteesi.

 - kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, koronan tai jonkin muun syyn vuoksi.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen (TPO) 
tavoitteena on tarjota suunnitelmallista, tavoit-
teellisesti etenevää teatteritaiteen, tanssin, mu-
siikin, kuvataiteen ja käsityön opetusta, joka tu-
kee lapsen ja nuoren persoonallisuuden kehitystä 
ja antaa taiteenalakohtaisia tietoja, taitoja ja val-
miuksia ilmaista itseään ja toimia ryhmässä. Taide-
aineiden opiskeluun kuuluu myös esiintyminen 
erilaisissa tilaisuuksissa ja omien töiden esittely 
näyttelyissä.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen (ATPO) 
tehtävänä on antaa valmiuksia hakeuduttaessa 
aloille, joissa tarvitaan kuvallisia taitoja sekä sy-
ventää kuvataiteellista osaamista omassa harras-
tuksessa. Opiskelijaksi voi tulla, vaikka ei aiemmin 
olisikaan harrastanut kuvataidetta. Opinnot ovat 
laajuudeltaan 500 tuntia, joihin sisältyy kaikille yh-
teisiä opintokokonaisuuksia sekä teemaopintoja. 
Opintojen suoritusaika on noin 3 vuotta. Opiskelu 
on iltaopiskelua sisältäen joitakin viikonloppukurs-
seja. Seuraava ATPO-opintoryhmä aloittaa vuon-
na 2022.
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KUVATAIDE
TAITEEN PERUSOPETUS
VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS

110301 Kuvataiteen    
varhaisiän opinnot 5-6 v. 
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Sari Raikaslehto  Ke 17.00–18.00
Tunteja 39,90  1.9.–15.12.2021
Kurssimaksu: 94,00 € 12.1.–27.4.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kuvallisen ilmaisun lähtökohtana on leikinomainen 
ja kokemuksellinen työskentely, havaintokyvyn har-
jaantuminen sekä kädentaitojen kehittäminen. Tee-
matyöskentelyä. Materiaalimaksu sisältyy kurssin 
hintaan.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT JA 
TEEMAOPINNOT

110302 Kuvataide 1-3 /    
kaikille yhteiset opinnot (n.7-9 v.) 
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Sari Raikaslehto  Ti 16.30–18.00
Tunteja 60  31.8.–14.12.2021
Kurssimaksu: 140,00€ 11.1.–26.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Laajennetaan kokemuksia kuvallisen ilmaisun ja 
ajattelun alueilla. Opitaan perustietoja ja -taitoja eri-
laisten materiaalien, välineiden ja tekniikoiden paris-
sa. Teematyöskentelyä ja kädentaitojen kehittämis-
tä. Opetukseen sisältyy piirustuksen, maalauksen, 
muotoilun ja taidegrafiikan harjoituksia. Materiaali-
maksu sisältyy kurssin hintaan.

110303 Kuvataide I /    

Kaikille yhteiset opinnot 1-5 (n. 7-10 v.)
Karungin koulu, Jokivarrentie 2369
Tuula Seppänen  Ma 18.00–19.30
Tunteja 60  23.8.–13.12.2021
Kurssimaksu: 140,00 € 10.1.–2.5.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kuvallisen ilmaisun opiskelua piirustuksen, maala-
uksen, valokuvauksen, grafiikan ja plastisen muo-
toilun keinoin. Opetukseen sisältyy taidehistorian ja 
nykytaiteen tutkimista, sekä kuvallisen median lu-
kutaidon kehittämistä. Opetus on tasolta toiselle 
etenevää. Materiaalimaksu sisältyy kurssin hintaan.

110304 Kuvataide II /    
Teemaopinnot 6-8 (n.11-16 v.)
Karungin koulu, Jokivarrentie 2369
Tuula Seppänen  Ti 18.00–20.00
Tunteja 64  24.8.–16.11.2021
Kurssimaksu: 147,00 € 11.1.–5.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kuvallisen ilmaisun syventävää opiskelua tavoittee-
na pitkäjänteisempi työskentely. Opetukseen sisäl-
tyy piirustuksen, maalauksen, valokuvauksen, gra-
fiikan ja plastisen muotoilun harjoituksia. Keskeisiä 
alueita ovat nykytaiteen tuntemus, eri tekniikoiden 
mahdollisuudet ja kuvan tulkinta. Opiskelu on tee-
mallista ja tasolta toiselle etenevää. Materiaalimak-
su sisältyy kurssin hintaan.

110305 Kuvataide 4-10    
kaikille yhteiset opinnot /  
teemaopinnot (n.10-16 v.) 
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Sari Raikaslehto  Ti 18.00–19.30
Tunteja 60  31.8.–14.12.2021
Kurssimaksu: 140,00 € 11.1.–26.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Syvennetään kokemuksia kuvallisen kielen ominai-
suuksista ja mahdollisuuksista. Kuvallista työsken-
telyä erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa. 
Teematyöskentelyä ja kädentaitojen kehittämis-
tä. Opetukseen sisältyy piirustuksen, maalauksen, 
muotoilun ja taidegrafiikan harjoituksia. Materiaali-
maksu sisältyy kurssin hintaan.

YLEISET RYHMÄT

110309 Öljyvärimaalaus
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Tuula Seppänen  Pe 15.00–17.15
Tunteja 90                 27.8.–10.12.2021
Kurssimaksu: 180,00 € 14.1.–6.5.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssi antaa valmiuksia työskennellä itsenäisesti öl-
jyväreillä. Opinnot sisältävät perehtymisen öljyvärin 
luonteeseen sekä maalauksessa käytettäviin mate-
riaaleihin. Värioppia ja sommittelua käsitellään työ-
kohtaisesti. Opittuja taitoja voidaan soveltaa myös 
akryylivärimaalaukseen. Aikaisempaa kokemusta 
öljyväreistä ei vaadita. Ensimmäiselle tunnille mu-
kaan otetaan: vähintään 30 x 50 cm kokoinen maa-
lauspohja, piirustushiiltä, säämiskä ja omakohtainen 
aihe, joka voi olla esineasetelma, itse otettu valoku-
va tai luonnos.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimaksun,  
vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä (syys- ja kevätlukukausi).
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110310 Kokeileva kuvataide
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Sari Raikaslehto  Ke 18.00–20.15
Tunteja 90  1.9.–15.12.2021
Kurssimaksu: 180,00 € 12.1.–27.4.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Käydään läpi erilaisia kuvataiteen ilmaisukeinoja ku-
ten piirtäminen, maalaaminen, grafiikka, valokuva 
sekä kolmiulotteinen taide. Työskentelyn lähtökoh-
tana on kokemuspohjainen havainnointi yhdistet-
tynä taidehistorialliseen kontekstiin. Kurssin tavoit-
teena on oman persoonallisen ilmaisun löytäminen 
ja sen tukeminen. Teemme mm. croquis-piirustuk-
sia eri välineillä, kokeilemme erilaisia maalaustek-
niikoita ja niiden yhdistelmiä, muovaamme saves-
ta/paperimassasta, sekä teemme painotöitä esim. 
perunapainannalla, monotypioina ja painolaattoja 
kaivertamalla. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat ko-
keilla monipuolisesti erilaisia taiteentekotapoja.

110311 Piirtämisen perusteet verkko-opintoina
Verkkoluokka  To 17.00–18.30
Tuula Seppänen      26.8.–9.12.2021 
Tunteja 60  13.1.–5.5.2022
Kurssimaksu: 140,00 € 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Opiskellaan piirtämisen perusasioita. Lyijykynän 
mahdollisuudet sekä erilaiset piirtämisen tekniikat. 
Välineet: Piirustuslehtiö A4 – A3 ja lyijykynät H, 2B, 
4B ja 6B sekä teroitin ja pyyhekumi. Aikaisempaa 
kokemusta piirtämisen opiskelusta ei vaadita. Kurssi 
toteutetaan kokonaan etänä opiskellen ja verkkoyh-
teyksiä (tietokone, tabletti) käyttäen.

TEATTERITAIDE 
Lasten ja nuorten Teatterityöpajoissa sekä Nuo-
risoteatteriryhmissä opiskellaan teatteritaidetta 
pääasiassa kokemuksellisen oppimisen menetel-
min. Opetus sisältää näyttelemisen perusharjoit-
teita (mm. aistit, havainnot, mielikuvat, liikeilmaisu), 
ilmaisuleikkejä ja -pelejä sekä improvisaatiota. Työ-
pajaopetus kannustaa kokeilemaan, keksimään 
ja tutkimaan omia ilmaisullisia mahdollisuuksia 
sekä teatteria taidemuotona. Työpajoissa tutustu-
taan näyttelemisen ohella myös muihin teatterin 
osa-alueisiin kuten valo, ääni, lavastus ja puvustus. 
Teatterityöpajojen ja Nuorisoteatteriryhmien ensi-il-
lat ovat pääsääntöisesti joulukuussa ja toukokuussa. 
Esityksiä voi myös tilata esimerkiksi kouluille sekä 
erilaisiin tilaisuuksiin. Kurssimaksu sisältää tarvitta-
vat työskentelymateriaalit.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT  
JA TEEMAOPINNOT

110201 Leikitään teatteria!   
Teatteritaide 1-3 n.7-10 -vuotiaille
Tornion Seminaarin koulun auditorio, 
Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki   Ma 16.30–17.15
Tunteja 30  30.8.–13.12.2021
Kurssimaksu: 64,00 € 10.1.–9.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Teatterityöpajassa lapset tutustuvat ilmaisuleikkien, 
improvisaation ja teatteri-ilmaisun perusharjoittei-
den kautta tarinan kerrontaan teatteritaiteen kei-
noin. Työpajassa tulevat tutuiksi myös teatteriesi-
tyksen eri osa-alueet.

110202 Tehdään teatteria!  

-työpaja,teatteritaide 4-6 n. 11-13 –vuotiaille
Tornion Seminaarin koulun auditorio, 
Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki  Ti 16.30–18.00
Tunteja 64  31.8.–14.12.2021
Kurssimaksu: 128,00 € 11.1.–10.5.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Teatterityöpajassa tutustutaan ilmaisuleikkien, imp-
rovisaation ja teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden 
kautta tarinan kerrontaan teatteritaiteen keinoin 
sekä tutustutaan teatteriesityksen eri osa-alueisiin 
tekemällä pienimuotoinen teatteriesitys.
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110203 Näytellään oikeesti!,   
Nuorisoteatteri n.13-15 -vuotiaille,  
teatteritaide 5-7
Tornion Seminaarin koulun auditorio, 
Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki  Ke 16.30–18.00
Tunteja 64  1.9.–15.12.2021
Kurssimaksu: 128,00 € 12.1.–11.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Nuorisoteatterissa tutustutaan improvisaation ja 
teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden kautta tarinan 
kerrontaan teatteritaiteen keinoin ja teatteriesityk-
sen eri osa-alueisiin tekemällä teatteriesitys.

110204 ”Diivaillaan!”,    
Nuorisoteatteri, teatteritaiteen
teemaopinnot yli 15 -vuotiaille
Tornion Seminaarin koulun auditorio,  
Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki  To 16.30–18.45
Tunteja 93  2.9.–16.12.2021
Kurssimaksu: 150,00 € 13.1.–12.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Nuorisoteatterissa ihmetellään ja tutkitaan teatterin 
maailmaa. Ryhmässä nuorten omat aiheet ja ajatuk-
set voivat muuttua teatteriksi. Suunnitellaan ja to-
teutetaan teatteriesitys. HUOM! Opiskelija-alennus.

YLEISET RYHMÄT

110205 Päivitä esiintymistaitosi monimuoto-
opintoina
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Pe 17.00–18.30
Liisa Kivimäki  La 12.00–15.00
Tunteja 12       10.–25.9.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Esiintymistilanne vuorovaikutuksena, esiintymis-
jännitys ja tilanteen hallinta, puheilmaisu kokonai-
silmaisun näkökulmasta, verkkoesiintymisen eri-
tyispiirteet, kasvokkain tapahtuvan ja eri medioiden 
avulla tapahtuvan esiintymisen eroavaisuudet esiin-
tymistilanteessa. Opetus sisältää luento-opetusta 
ja käytännön harjoituksia. Kurssi voidaan toteuttaa 
osittain myös verkko-opintoina. Kurssipäivät 10.-11.9. 
ja 24.-25.9.2021. 

110206 JOO! Improillaan, improvisaation 
peruskurssi, yli 16 v.
Tornion Seminaarin koulun auditorio, 
Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki  Ma 18.00–19.00
Tunteja 13,30  13.9.–22.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Kurssilla tutustutaan esittävän improvisaation eri 
osa-alueisiin ja tekniikkoihin käytännön harjoituksin. 
Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin aiemmin improvi-
saatiota harrastaneillekin.

110207 Tornio 400 v. / Peräpohjolan 
markkinoiden esiintyjäryhmä
Tornion Seminaarin koulun auditorio, 
Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki  Ti 18.30–20.00
Tunteja 56  14.9.–7.12.2021
Kurssi on maksuton. 15.3.–2.7.2022
Syyslukukaudella esitämme Tornio 400-juhlavuo-
den inspiroimana harjoiteltuja historiallisten rooli-
henkilöiden pienoisnäytelmiä erilaisissa tilaisuuk-
sissa ja tapahtumissa. Info-tilaisuus 14.9. klo 18.30 
kansalaisopistolla. Tilaisuudessa sovitaan syksyn 
harjoitteluajoista esiintymistilaisuuksien mukaises-
ti. Myös uudet esiintyjät ovat tervetulleita. Voit myös 
tulla ryhmään mukaan tekemään Tornion historiaa 
osallistumalla esiintyjänä kesällä 2022 järjestettävil-
le Peräpohjolan markkinoille. Kaupunkimme värikäs 
historia on pohja käsikirjoitukselle, jonka markkinoi-
den esiintyjäryhmä tuo Peräpohjolan markkinoille 
teatteriesityksen muodossa. Tiedustelut: Liisa Kivi-
mäki, puh. 0400 721 183.

KAIKUKORTILLA 
MAKSUTTA KURSSILLE

Haluatko tulla kansalaisopiston kurs-
seille, mutta olet tiukassa rahatilan-
teessa, etkä voi siitä syystä osallistua 
kursseillemme? 

Kansalaisopisto on mukana Tornion 
Kaikukortti-verkostossa. Jos sinulla on 
Kaikukortti, voit hankkia kursseillemme 
maksuttomia kurssipaikkoja. Kaikukortti 
ei koske Taiteen perusopetuksen (TPO) 
kursseja. Kaikukortti on henkilökohtain-
en ja se on esitettävä opiston toimis-
tossa ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lisätietoa: www.tornio.fi/kaikukortti
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Tulethan vain terveenä kurssille.

110504 Balettiin valmistava  
ryhmä B
Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Sofiina Pitkänen  To 18.15–19.15
Tunteja 39,90  2.9.–16.12.2021
Kurssimaksu: 108,00 € 13.1.–12.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuk-
sen liikemateriaalia luovien harjoitteiden kautta ja 
opetellaan balettitunnilla olon perusperiaatteet. 
Valmistetaan 1-2 tanssiesitystä.

110506 Baletti 1   

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Henriikka Mäkelä  Ke 16.15–17.15
Tunteja 43,89     1.9.–15.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 12.1.–18.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 1. luokan opetussuunni-
telman mukaiset balettiopinnot. Tavoitteellista ja 
vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painote-
taan tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan ko-
konaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaa-
lisia taitoja.

110507 Baletti 1+   

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Henriikka Mäkelä  Ke 17.15–18.30
Tunteja 55,11     1.9.–15.12.2021
Kurssimaksu: 150,00 € 12.1.–18.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 1. luokan opetussuunni-
telman mukaiset balettiopinnot. Tavoitteellista ja 
vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painote-
taan tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan ko-
konaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaa-
lisia taitoja. 

110508 Baletti 2   

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Henriikka Mäkelä  Ti ja To 16.15–17.15
Tunteja 86,45     31.8.–16.12.2021
Kurssimaksu: 233,00 € 11.1.–19.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 2. luokka. Balettiopinnot, 
Tavoitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetus-
ta, jossa painotetaan tanssiteknisen osaamisen ohel-
la oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmai-
sua ja sosiaalisia taitoja. 

TANSSI
Tanssin perusopetus toteutetaan taiteen perusope-
tuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
mukaisesti edeten alle kouluikäisten (4-6-v.) varhai-
siän tanssikasvatuksesta / lastentanssin opetuk-
sesta peruskoulu- ja lukioikäisten perusopintojen 
kaikille yhteisiin sekä teemaopintoihin. Tanssin pe-
rusopetus soveltuu sekä tytöille että pojille ja antaa 
valmiudet tanssin ja eri liikuntamuotojen harrastami-
seen ja jatko-opiskeluun. Tornion Baletin Tuki ry perii 
tanssijoilta jäsenmaksua 15 € / tanssija / lukuvuosi. 
Jäsenmaksutuloilla yhdistys järjestää joulu- ja kevät-
näytökset sekä tuottaa noin 5 vuoden välein tanssi-
teoksen. Yhdistys pyrkii myös avustamaan ryhmiä 
esiintymispukuhankinnoissa. Tanssin joulu-, kevät- 
ja juhlanäytöksissä esiintyviltä oppilailta edellytetään 
säännöllistä osallistumista opetukseen.

VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS

110501 Lastentanssi 1   

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Tunteja 30  Ma 16.30–17.15
Kurssimaksu: 86,00 € 30.8.–20.12.2021
Laskutetaan kahdessa erässä. 10.1.–2.5.2022
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin 
opetusta 4-5-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla 
tutustutaan tanssin maailmaan leikkien ja luovien 
harjoitusten avulla.

110502 Lastentanssi 2   

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Tunteja 30  Ma 17.15–18.00
Kurssimaksu: 86,00 € 30.8.–20.12.2021
Laskutetaan kahdessa erässä. 10.1.–2.5.2022
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin 
opetusta 6 -vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tu-
tustutaan tanssin maailmaan leikkien ja luovien 
harjoitusten avulla.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

110503 Balettiin valmistava   
ryhmä A
Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Sofiina Pitkänen  To 17.15–18.15
Tunteja 41,23  2.9.–16.12.2021
Kurssimaksu: 108,00 € 13.1.–12.5.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuk-
sen liikemateriaalia luovien harjoitteiden kautta ja 
opetellaan balettitunnilla olon perusperiaatteet. 
Valmistetaan 1-2 tanssiesitystä.
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110509 Baletti 3    

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Putaan liikuntahallin peilisali, Viidankatu 20
Arja Koskela  Ti 16.15–17.15
Tunteja 95,76     Ke 16.00–17.00
Kurssimaksu: 230,00 € 31.8.–15.12.2021
Laskutetaan kahdessa erässä. 11.1.–18.5.2022
Tanssin perusopetuksen 3. luokka.Tavoitteellista ja 
vuosittain etenevää baletin ryhmäopetusta, jossa 
painotetaan tanssiteknisen osaamisen ohella oppi-
laan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja so-
siaalisia taitoja. Valittavissa on myös repertuaaritunti, 
jolle erillinen ilmoittautuminen. Ei opetusta viikolla 43. 

110510 Baletti 4    

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Putaan liikuntahallin peilisali, Viidankatu 20
Arja Koskela   Ti 17.15–18.30
Tunteja 106,88     Ke 17.00–18.15
Kurssimaksu: 290,00 € 31.8.–15.12.2021
Laskutetaan kahdessa erässä. 11.1.–18.5.2022
Tanssin perusopetuksen 4. luokka. Tavoitteellista ja 
vuosittain etenevää baletin opetusta. Painotetaan 
tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan koko-
naisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalis-
ta kanssakäymistä. Valittavissa on myös repertuaa-
ri- ja point-tunnit, joille erillinen ilmoittautuminen. Ei 
opetusta viikolla 43. 

110511 Baletti 5/6   

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Putaan liikuntahallin peilisali, Viidankatu 20
Arja Koskela  Ti 19.15–20.45
Tunteja 102,76     Ke 19.30–20.45
Kurssimaksu: 317,00 € 31.8.–15.12.2021
Laskutetaan kahdessa erässä. 11.1.–18.5.2022
Tanssin perusopetuksen 5.ja 6. luokka. Tavoitteel-
lista ja vuosittain etenevää baletin opetusta. Pai-
notetaan tanssiteknisen osaamisen ohella oppi-
laan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja 
so siaalista kanssakäymistä. Lisäksi valittavissa Re-
pertuaari- ja Point-tunnit, joille erillinen ilmoittautu-
minen. Ei opetusta viikolla 43. 

TEEMAOPINNOT

110513 Repertuaari  

Putaan liikuntahallin peilisali, Viidankatu 22
Arja Koskela  Ke 18.15–19.30
Tunteja 53,44  1.9.–15.12.2021
Kurssimaksu: 107,00 € 12.1.–18.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tällä kurssilla opetellaan sekä perinteisiä että uusia 
baletin ryhmätansseja ja variaatioita (soolo). Tunnille 
voivat ilmoittautua kaikki baletti 3, 4 ja 5/6 ryhmien 
oppilaat. Ei opetusta viikoilla 43. 

110514 Point   

Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Arja Koskela  Ti 18.30–19.15
Tunteja 32  31.8.–14.12.2021
Kurssimaksu: 64,00 € 11.1.–17.5.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tällä kurssilla perehdytään kärkitossuilla työskente-
lyn tekniikkaan. Tunnille voivat ilmoittautua kaikki ba-
letti 4 ja 5/6 ryhmien oppilaat. Ei opetusta viikoilla 43. 

Kurssin alkamisesta ei lähetetä 
erillistä ilmoitusta. Opistosta 
otetaan yhteyttä vain kurssia 

koskevissa muutoksissa tai 
varasijojen vapautuessa.
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100405 Sähköurut/keyboard, piano
J Tuokko: Aapajoentie 81  
Anu Tuokko  Ke 17.30–20.30
Tunteja 18,7     1.9.–8.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 12.1.–20.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Pianon- ja sähköurkujensoiton perusasioita ja soitto-
tekniikkaa. Monipuolista soittimen ja tyylilajien tun-
temusta sekä harmonian, rytmiikan ja fraseerauksen 
hallintaa. Pop/rock/iskelmä -kappaleiden soitta-
mista tyylinmukaisesti. Säestystaidon yleinen kehit-
täminen sis. rytmisoittoa, vapaata säestystä, säes-
tystä, myös klassista pianoa. Tavoitteena mielekäs 
ja merkityksellinen oppimisprosessi kullekin räätä-
löidyllä tasolla. Uusia oppilaita otetaan rajoitetusti. 

100406 Piano, keyboard, vapaa säestys
J Tuokko: Aapajoentie 81
Anu Tuokko  Pe 15.00–19.00
Tunteja 18,7     3.9.–10.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 7.1.–22.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Opetellaan monipuolista soittimien ja nuottien hal-
lintaa, josta on hyötyä sekä työssä että vapaa-ajan 
harrastuksissa. Edetään oppikirjojen mukaisesti tai-
toa ja tekniikkaa kehittäen. Nuotti- ja sointuoppia, 
rytmisoittoa, vapaata säestystä, säestystä sekä klas-
sista pianoa. Oppimateriaali koostuu soittimelle teh-
dyistä julkaisuista sekä opettajan omasta materiaa-
lista. Uusia oppilaita otetaan rajoitetusti. 

MUSIIKKI
Opetus on yksilö- ja pienryhmäopetusta. Oma soitin 
on välttämätön harjoittelua varten. Musiikin opiskeli-
jat esiintyvät erilaisissa opiston tilaisuuksissa. Yksilö-
opetusta 30 min viikossa. Opintokertoja on 14 syys-
lukukaudella ja 14 kevätlukukaudella.

SOITINOPETUS / YLEISET RYHMÄT

100401 Harmonikansoitto
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Niko Mäenalanen  Ti 16.15–20.30
Tunteja 18,7     31.8.–7.12.2021
Kurssimaksu: 120,00€ 11.1.–19.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tavoitteena nuoteistasoittotaito ja soitossa kehitty-
minen. Oma soitin välttämätön. Vapaita paikkoja ra-
joitetusti. 

100402 Pianonsoitto
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Niko Mäenalanen  Ma 16.00–19.00
Tunteja 18,7     30.8.–13.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 10.1.–25.4.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kevyttä tai klassista musiikkia sekä vapaata säestys-
tä. Vapaita paikkoja rajoitetusti. Oma piano on välttä-
mätön harjoittelua varten. 

100403 Pianonsoitto I-V
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Marja-Liisa Isaksson Ma 15.00–18.00
Tunteja 18,7     30.8.–13.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 10.1.–25.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Pianonsoiton alkeis- ja jatkokurssi. Opiskelua jatke-
taan saavutetun tason pohjalta. Osallistuminen mu-
siikinteoriaan on suotavaa. Oma piano on välttä-
mätön harjoittelua varten. Uusia oppilaita otetaan 
rajoitetusti. 

100404 Piano, sähköurut, vapaa säestys
J Tuokko: Aapajoentie 81
Anu Tuokko  Ke 14.30–17.30
Tunteja 18,7     1.9.–8.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 12.1.–20.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Pianonsoiton perusasioita, kuten rentoa soittotek-
niikkaa, rytmiikkaa, sointujen käyttöä säestyksen 
luomisessa, melodian soittoa, rytmisoittoa sekä 
klassista pianoa jokaisen oppilaan tason ja kiinnos-
tuksen mukaan. Uusia oppilaita otetaan rajoitetusti. 

KURSSEJA MITTATILAUKSESTA!

Tornion kansalaisopiston tilauskoulutus-
palvelut kuntien, yritysten, yhdistysten ja 
muiden yhteisöjen käytössä.

Kurssien sisältö, laajuus ja toteutusmuoto 
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa heidän tarpeidensa mukaiseksi 
vastaamaan henkilöstön tai jäsenistön 
osaamis- ja kehitystavoitteita. Perinteisen 
lähiopetuksen ohella kursseilla voidaan 
hyödyntää esim. verkkoympäristöjen tar-
joamia etä- ja ryhmätyömahdollisuuksia.

Kurssit voidaan toteuttaa kansalaisopis-
tolla tai tilaajan osoittamassa koulutus-
paikassa. Kouluttajat valitaan yhteistyössä 
tilaajan toivomusten mukaan.

Tarkemmat tiedot: sähköposti:  
tarja.hooli@tornio.fi
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110409 Kitaransoitto A
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Reino Vanhatalo  Ti 15.00–20.00
Tunteja 18,7     7.9.–14.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 11.1.–19.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Voit valita soittimeksi joko akustisen tai sähkökitaran. 
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Soolo- ja säestys-
harjoittelua, nuotinluku- sekä tekniikkaharjoituksia. 
Oma soitin välttämätön harjoittelua varten.

110410 Kitaransoitto B
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Reino Vanhatalo  Ke 15.00–20.00
Tunteja 18,7     1.9.–8.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 12.1.–20.4.2022
Laskutetaan kahdessa erässä.
Sama sisältö kuin 110409.

110411 Rumpujensoitto
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Pekka Oinonen  Pe 14.00–19.00
Tunteja 18,7     3.9.–10.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 7.1.–22.4.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Perustekniikka, lämmittely, setti- ja motoriikkaharjoi-
tukset. Musiikkityylien mukaiset rumpukompit oppi-
laan taitotason mukaisesti. Mukaan kapulat, korva-
tulpat/kuulon suojaimet ja muistiinpanovälineet. 
Kurssille voi osallistua 7 ikävuodesta alkaen.

LAULUNOPETUS

100410 Laulamattomien laulukoulu
Kansalaisopisto  Ti 11.00–20.00
Jorma Tuokko  31.8.–7.12.2021
Tunteja 18,7     11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu: 120,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssi niille, jotka ovat epävarmoja laulutaidos-
taan, mutta haluaisivat kehittää lauluääntään. Ennen 
kurssin alkua opettaja jakaa oppilaille henkilökohtai-
set lauluajat.

100411 Laulustudio Aapajoki
J Tuokko: Aapajoentie 81
Jorma Tuokko  Ke 9.00–13.30
Tunteja 18,7     1.9.–8.12.2021
Kurssimaksu: 120,00 € 12.1.–20.4.2022 
Laskutetaan kahdessa erässä.
Vartalon käytön perusteet, kuten hengitys ja varta-
lon tuki lauluäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa, 
tulkintaa ja erilaisia laulutyylejä. Studio-opetuksessa 
on mahdollisuus tehdä omia äänitteitä. Ennen kurs-
sin alkua opettaja jakaa henkilökohtaiset lauluajat.

MILLAISIA MIELIKUVIA OPISTOMME SINUSSA HERÄTTÄÄ?

Rentoa 
opiskelua!

Innostava, ystävällinen, 
osaava.

Kukkiva keto.

Positiivisia,  
energisiä, välittäviä.

Löytyy varmasti jokaiselle 
joku harrastus.

Todella hieno ja 
tarpeellinen opisto.

Oppimisen 
iloa!
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TIETOTEKNIIKKA  
Vastuuhenkilö: Tarja Hooli, puh. 050 597 1939, sp-osoite etunimi.sukunimi@tornio.fi

 -kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, koronan tai jonkin muun syyn vuoksi.

340101 Tikittääkö digi?  
Digitupa ajanvarauksella
Kansalaisopisto  30.8.–31.12.2021
Arja Jaako     1.1.–13.5.2022 
Tule yksin tai kaverin kanssa yksilö- tai pienryh-
mäohjaukseen, Digitupa ajanvarauksella on vaih-
toehto sinulle, joka haluat apua tietotekniikkaa 
koskevien ongelmien ratkaisemiseen. Voit ottaa 
mukaan oman puhelimen, tabletin, tietokoneen 
tai kameran - aina sen mukaan, mitä välinettä on-
gelmasi koskee. Ohjaus on maksutonta. Lisätie-
toja ja ajanvaraukset arja.jaako@tornio.fi tai puh. 
040 669 4848. 

340102 Tikittääkö Digi?  
Kirjasto
Tornion kaupunginkirjasto,  
Torikatu 2  Ke 11.00–12.00
Arja Jaako  1.9.–1.12.2021
  12.1.–4.5.2022
Tornion kaupunginkirjaston tiloissa maksuton-
ta ohjausta tietokoneen, tablet- ja mobiililaitteen 
käyttöön. Ei ajanvarausta, tulet vain kirjastolle ky-
seisenä ajankohtana. Ei opetusta 15.9., 6.10., 10.11. 
eikä viikolla 16.

340103 Tikittääkö digi?  
Tietokone arkikäytössä
Kansalaisopisto  Ti 10.00–11.30  
Arja Jaako  To 10.00-12.00
Tunteja 12  14.–30.9.2021
Kurssilla opit tallentamaan tietoa kansioihin tai 
ulkoiselle muistille. Opit siirtämään älypuheli-
men tai digikameran kuvat tietokoneelle sekä lä-
hettämään sähköpostin liitetiedostoja esim. ku-
via ja asiakirjoja. Kurssilla saat rohkeutta asioiden 
hoitamiseen netissä esim. pankki, terveys, liput. 
sekä hakemaan tietoa netistä. Kurssin sisällössä 
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös 
opiskelijoiden toiveet. Ei opetusta ti 28.9.

340104 Tikittääkö digi?  
Kantojärvi
Kantojärven kylätalo, Kantojärventie 107
Arja Jaako   Ti 18.00–20.00
Tunteja 8  21.9.–5.10.2021
Tietokoneeseen, tablet- ja mobiililaitteeseen tu-
tustumista ja käytön opettelua. Kerrataan lait-
teen peruskäyttöä ja perehdytään mm. kuvi-
en tallentamiseen, pankkisovelluksen käyttöön. 
Kurssin sisältö muodostuu pitkälti opiskelijoiden 
toiveiden ja tarpeiden mukaan.

340105 Tikittääkö digi?  
Etäyhteydet tutuksi
Kansalaisopisto  Ti ja To 10.00–11.30
Arja Jaako     5.–14.10.2021
Tunteja 8 
Tutustut erilaisiin sovelluksiin, joita käytetään 
etäkokouksissa ja/tai -opiskelussa mm. Goo-
gle Meet, Teams, Facebook-live. Opettelet liit-
tymään etäkurssille, ääniasetukset, livekuva jne. 
Testaat sovelluksia käytännössä. Ei vaadi aikai-
sempaa osaamista. 

340106 Tikittääkö digi?  
Googlen sovellukset tutuksi
Kansalaisopisto  Ti ja To 10.00–11.30
Arja Jaako     2.–16.11.2021
Tunteja 8 
Pilvipalvelu on kätevä tapa säiliö tietoa ja jakaa 
sitä muiden nähtäväksi ja käytettäväksi. Ilmais-
ten OneDrive ja Google Drive -pilvipalveluiden 
ansiosta voit hallita valokuvia, asiakirjoja ja muita 
tärkeitä tiedostojasi missä tahansa. Omat tietosi 
on turvallisesti tallessa pilvikansioissa. Tutustut 
Googlen monipuolisiin ja maksuttomiin sovelluk-
siin esim. Docs, Drive. Perehdyt mm. tiedostojen 
ja kuvien jakamiseen sekä tekstinkäsittelyyn. Voit 
ottaa mukaan oman tietokoneen tai tabletin. Ei 
opetusta tiistaina 9.11. 

Tikittäkö digi? –kurssit ovat Opetushallituksen rahoittamia ja osallistujille maksuttomia. 
Hankkeesta lisätietoa sivulla 38.
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340108 Tietokone arkikäytössä
Kansalaisopisto  Ti ja To 10.00–11.30
Arja Jaako  25.1.–10.2.2022
Tunteja 12 
Kurssimaksu: 15,00 € 
Sama sisältö kuin 340103.

340109 Googlen sovellukset tutuksi
Kansalaisopisto  Ti ja To 10.00–11.30
Arja Jaako     15.–24.2.2022
Tunteja 8
Kurssimaksu: 10,00 € 
Sama sisältö kuin 340106.

340110 Etäyhteydet tutuksi
Kansalaisopisto  Ti ja To 10.00–11.30
Arja Jaako     22.–31.3.2022
Tunteja 8
Kurssimaksu: 10,00 € 
Sama sisältö kuin 340105.

OHJELMOINTI, SUUNNITTELU 

340201 Pelisuunnittelun ja ohjelmoinnin 
perusteet verkossa A
Kansalaisopisto  Ma, Ke, ja Pe 17.00–20.00
Niko Koivisto  6.9.–15.10.2021
Tunteja 72 
Kurssimaksu: 100,00 €  
Opitaan pelien tekoa tietokoneella. Kurssilla käy-
dään läpi pelituotannon eri aloja ja opitaan tarpeel-
liset taidot pelien itsenäiseen tekoon. Opiskelijalla ei 
tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. 
Kurssilla käsitellään: Unity pelimoottorin perusteet, 
C# koodikielen perusteet, peligrafiikan luominen ja 
implementointi peleihin, 2D grafiikan luominen ja 
implementointi peleihin, valmiiden ”Asset” pakettien 
hyödyntäminen, 2D animointi Unity pelimoottorilla, 
ääniefektien ja musiikin tuotanto ja hyödyntäminen 
peleissä.

340202 Pelisuunnittelun ja ohjelmoinnin 
perusteet verkossa B
Kansalaisopisto  Ma, Ke ja Pe 17.00–20.00
Niko Koivisto  10.1.–18.2.2022
Tunteja 72
Kurssimaksu: 100,00 € 
Sama sisältö kuin 340201.
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LIIKUNTA

830101 Sauvakävelyn aakkoset
Kansalaisopisto  Pe 17.00–20.00
Tuija Rantamaa  3.9.2021
Tunteja 4
Kurssimaksu: 11,00 € 
Opetellaan oikeaoppinen, tehokas ja kehoa mo-
nipuolisesti kuormittava sauvakävelytekniikka oi-
keanlaisine varustuksineen. Kokeillaan ja hiotaan 
tekniikkaa kevyessä maastossa. Omat sauvat ja juo-
mapullo mukaan.

830102 Tehokas sauvakävely
Kansalaisopisto  Pe 17.00–19.15
Tuija Rantamaa  17.9.2021
Tunteja 4
Kurssimaksu: 11,00 € 
Opetellaan hallitsemaan oikeaoppinen sauvakäve-
lytekniikka, jolla saadaan kaikki kehon lihasryhmät 
mukaan erilaisissa maaston kohdissa. Tehdään juok-
su- ja loikkaharjoituksia tehostamaan sauvakävelyn 
vaikutusta. Omat sauvat ja juomapullo mukaan.

830103 Rasvanpolttojumppa, syksy
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16 
Sanna Vanhapiha ja Satu Hiltunen Ma 19.15–20.15
Tunteja 13,30  13.9.–22.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 €          
Tehokas koko vartalon muokkaustunti, jossa vuoro-
tellaan helpoilla askelsarjoilla sekä lihaskuntoliikkeil-
lä koko vartalolle. Tunnilla jokainen pystyy säätele-
mään tehon itselleen sopivaksi, joten tunti soveltuu 
kaiken kuntoisille. Välineenä oma keho sekä mah-
dollisesti välillä myös kuminauhat. Tunti päätetään 
loppuvenyttelyyn. Ota mukaasi jumppamatto. Yh-
teistyössä kuntokeskus HyväFiiliksen kanssa. 

830104 Rasvanpolttojumppa, kevät
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16 
Sanna Vanhapiha ja Satu Hiltunen Ma 19.15–20.15 
Tunteja 17,29  10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 €          
Sama sisältö kuin 830103.

830105 Kehonhuolto, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  Ma 19.30–20.30
Tunteja 13,30     13.9.–22.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Alkulämmittelyn jälkeen vaihtelevasti kevyttä lihas-
kuntoa, foam-rollerin käyttöä, venyttelyä. Mukaan 
juomapullo, mukavat liikuntavaatteet ja jumppa-
matto. Suunnattu aikuisille (yli-16.v). 

830106 Kehonhuolto, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  Ma 19.30–20.30
Tunteja 17,29     10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830105.

830107 Terveysliikunta ja hyvinvointi Arpela, 
syksy
Arpelan urheilutalo, Arpelantie 200
Hilkka Rantamölö  Ti 15.00–16.00
Tunteja 13,30  14.9.–23.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävää liikuntaa. Sisäl-
tää; lihaskuntoharjoituksia, tasapainoharjoituksia, 
venytyksiä ja rentoutusharjoituksia. Liikkeet voi-
daan tehdä istuen tuolilla tai matolla. Soveltuu kai-
ken ikäisille. 

LIIKUNTA 
Vastuuhenkilö: Tarja Hooli, puh. 050 597 1939, sp-osoite etunimi.sukunimi@tornio.fi

 Kurssi kokoontuu opettajan valitsemassa verkkoympäristössä ja osallistut opetukseen omalla tietoko-
neellasi tai tabletlaitteellasi. Ohjeet verkko-opiskeluun ja verkkoluokan osoitteen saat opettajalta en-

nen kurssin alkua, joten muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös sähköpostiosoitteesi.

 - kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, koronan tai jonkin muun syyn vuoksi.

Liikunnan, joogan ja tanssiliikunnan kursseille  
ilmoittautuminen erikseen syys- ja kevätlukukaudelle.
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830108 Terveysliikunta ja hyvinvointi Arpela, 
kevät
Arpelan urheilutalo, Arpelantie 200
Hilkka Rantamölö  Ti 15.00–16.00
Tunteja 17,29  11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830107.

830109 Terveysliikunta ja hyvinvointi, syksy
Kansalaisopisto  Ke 14.00–15.00
Hilkka Rantamölö  15.9.–24.11.2021
Tunteja 13,30 
Kurssimaksu: 25,00 € 
Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävää liikuntaa. Sisäl-
tää; lihaskuntoharjoituksia, tasapainoharjoituksia, 
venytyksiä ja rentoutusharjoituksia. Liikkeet voi-
daan tehdä istuen tuolilla tai matolla. Soveltuu kai-
ken ikäisille.

830110 Terveysliikunta ja hyvinvointi, kevät
Kansalaisopisto  Ke 14.00–15.00
Hilkka Rantamölö  12.1.–13.4.2022
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830109.

830111 Kahvakuula, syksy
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Krista Konttajärvi  Su 17.00–18.00
Tunteja 13,30     19.9.–28.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Kahvakuulaharjoittelu kehittää voimaa, kestävyyt-
tä, tasapainoa, vartalon hallintaa ja koordinaatiota. 
Tunneilla tehdään toistoja pitkissä jaksoissa, jolloin 
harjoittelu parantaa myös aerobista kuntoa. Kahva-
kuula on yksinkertaista ja erittäin tehokasta liikuntaa, 
mikä sopii ihan jokaiselle! Kuulan painosuositus nai-
set 6-12 kg, miehet 8-16 kg. Toteutetaan yhteistyös-
sä kuntokeskus HyväFiiliksen kanssa.

830112 Kahvakuula, kevät
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16
Krista Konttajärvi  Su 17.00–18.00
Tunteja 17,29     16.1.–24.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830111.

TANSSILIIKUNTA

830130 Dance Flow lapset 7-11 v, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  To 17.30–18.30
Tunteja 13,30     16.9.–25.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Baletin, nyky- ja jazztanssin elementein tanssitaan 
yksinkertaisia liikemateriaaleja. Tehdään yhdessä 
alkulämmittely, tanssitaan päivän materiaalit ja lo-
pussa lyhyt venyttely. Nyt on aika säätää flow-ka-
nava päälle. Sopii kaiken tasoisille. Tunnille mukaan 
juomapullo ja mukavat liikuntavaatteet. 

830131 Dance Flow lapset 7-11 v, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  To 17.30–18.30
Tunteja 15,96     13.1.–14.4.2022
Kurssimaksu: 30,00 € 
Sama sisältö kuin 830130.

830132 Dance Flow lapset 12-15 v, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  To 18.30–19.30
Tunteja 13,30     16.9.–25.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Baletin, nykytanssin ja jazztanssin elementein tans-
sitaan yksinkertaisia liikemateriaaleja. Tehdään yh-
dessä alkulämmittely, tanssitaan päivän materi-
aalit ja lopussa lyhyt venyttely. Nyt on aika säätää 
flow-kanava päälle. Sopii kaiken tasoisille. Mukaan 
tunnille juomapullo ja mukavat liikuntavaatteet.

830133 Dance Flow lapset 12-15 v, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  To 18.30–19.30
Tunteja 15,96     13.1.–14.4.2022
Kurssimaksu: 30,00 € 
Sama sisältö kuin 830132.

830134 Dance Flow aikuiset ja nuoret (yli 16-v.), 
syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  To 19.45–20.45 
Tunteja 13,30     16.9.–25.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Baletin, nykytanssin ja jazztanssin elementein tans-
sitaan yksinkertaisia liikemateriaaleja. Tehdään yh-
dessä alkulämmittely, tanssitaan päivän materi-
aalit ja lopussa lyhyt venyttely. Nyt on aika säätää 
flow-kanava päälle. Sopii kaiken tasoisille. Mukaan 
tunnille juomapullo ja mukavat liikuntavaatteet. 

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia.  
Perumiset viim. 3 arkipäivää ennen 
kurssin alkua soittamalla opistolle.
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830135 Dance Flow aikuiset ja nuoret (yli 16-v.), 
kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä   To 19.45–20.45
Tunteja 15,96     13.1.–14.4.2022
Kurssimaksu: 30,00 € 
Sama sisältö kuin 830138.

830136 Luova tanssi, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Henriikka Mäkelä  Ma 18.30–19.30
Tunteja 13,30     13.9.–22.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Löydä oma liikkeesi. Ohjatun tanssillisen lämmitte-
lyn jälkeen tehdään luovia harjoitteita, jotka antavat 
kehykset oman liikkeen luomiselle. Ei tarvitse tans-
sitaustaa löytääkseen sisäisen luovuutensa. Suun-
nattu aikuisille (yli 16-v.) 
 
830137 Luova tanssi, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25 
Henriikka Mäkelä   Ma 18.30–19.30
Tunteja 17,29     10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830134.

830138 Bailava tanssiliikunta, syksy
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16 
Päivi Viiri  Ke 17.30–19.00
Tunteja 20  15.9.–24.11.2021
Kurssimaksu: 38,00 € 
Kurssilla harjoittelemme perinteisiä ja uusia pari-
tanssilajeja yksintansseiksi sovitettuina. Tunti sisäl-
tää tanssin lisäksi verryttelyä ja loppuvenyttelyn. 
Ryhmä sopii erityisesti aikuisille ja seniori-ikäisille 
tanssijoille. Aikaisempi tanssiosaaminen ei ole vält-
tämätöntä. Tanssi tekee hyvää aivoille, sydämelle, 
nivelille ja luustolle, parantaa kehonhallintaa, tasa-
painoa ja koordinaatiota sekä piristää mieltä. 

830139 Bailava tanssiliikunta, kevät
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri  Ke 17.30–19.00
Tunteja 26  12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu: 47,00 € 
Sama sisältö kuin 830136. 

830140 EveryBody Dance, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola  Ti 19.00–20.00
Tunteja 13,30     21.9.–30.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Tunnilla pääset hul-
luttelemaan, irrottelemaan ja heittätymään tanssin 
lomassa. Pääset myös oppimaan uutta ja haasta-
maan itsesi. Sisältää helppoja koreografioita, kevyttä 
lihaskuntoa sekä itseilmaisua tanssin kautta. Tunnil-
la kannustetaan liikkumaan omaan tyyliin musiikin 
tahdissa, nauttimaan liikeestä ja omasta kehosta. 

830141 EveryBody Dance, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola  Ti 19.00–20.00
Tunteja 17,29     11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830140.

830142 Itämainen tanssi alkeet (yli 16-v.), syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola  Ti 18.00–19.00
Tunteja 13,30     21.9.–30.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Itämainen tanssi on naisellinen tanssilaji. Se vaatii 
etenkin keskivartalon lihaksiston hallintaa ja sen on 
todettu mm. auttavan selän ongelmissa. Tanssi so-
pii naisellista vartalonhallilntaa ja pehmeää, esteet-
tistä liikettä hakevalle. Tunneilla harjoitellaan sekä 
tekniikkaa että helppoja liikesarjoja ja koreografiaa. 
Tunti sopii kaikille. 

830143 Itämainen tanssi alkeet (yli 16-v.), kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola  Ti 18.00–19.00
Tunteja 17,29     11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830142.

830144 Itämainen tanssi jatkokurssi (yli 16-v.), 
syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola  Ti 18.00–19.00
Tunteja 13,30     21.9.–30.11.2021
Kurssimaksu: 25,00 € 
Itämainen tanssi on naisellinen tanssilaji. Tanssi so-
pii naisellista vartalonhallilntaa ja pehmeää, es-
teettistä liikettä hakevalle jo tanssia harrastaneelle. 
Jatkokurssi sopii jo lajiin tutustuneille ja perusteet 
hallitsevalle tanssijalle. Tunneilla harjoitellaan sekä 
tekniikkaa että haastavampia liikesarjoja ja koreo-
grafioiaa. Tunti sopii kaikille. 
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830145 Itämainen tanssi jatkokurssi (yli 16-v.), 
kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola  Ti 18.00–19.00
Tunteja 17,29     11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu: 32,00 € 
Sama sisältö kuin 830144.

830150 Kuntoparitanssi, syksy
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16 
Päivi Viiri  Ke 16.00–17.15
Tunteja 16,67  15.9.–24.11.2021
Kurssimaksu: 32,00 € 
Perinteisiä paritansseja ja kurssilaisten toiveiden 
mukaan tanssilavojen uudempiakin lajeja, lähin-
nä aikuisille ja seniori-ikäisille miehille ja naisille. 
Pääroolissa liikunta, mukava yhdessäolo ja tanssitai-
don ylläpito, samalla hieman uuttakin oppien. Tanssi 
tekee hyvää aivoille, sydämelle, nivelille ja luustolle, 
parantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaa-
tiota sekä piristää mieltä. 

830151 Kuntoparitanssi, kevät
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16 
Päivi Viiri  Ke 16.00–17.15
Tunteja 21,71  12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu: 42,00 € 
Sama sisältö kuin 830150. 

830152 Tanssin iloa pyörätuolilla, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25 
Sinikka Myllyoja ja  
Rauno Saunavaara  La 12.30–15.00
Tunteja 12  25.9.–20.11.2021
Kurssimaksu: 23,00 €  jtvk
Tarkoitettu pystytanssijoille ja pyörätuolia apunaan 
käyttäville tanssin aloittelijoille tai pitemmälle ehti-
neille. Vamman asteella tai laadulla ei ole väliä, kuka 
tahansa voi harrastaa pyörätuolitanssia. Kurssilla saa 
monipuolisia seuratanssielämyksiä. Kurssi tarjoaa 
sekä pyörätuolin käyttäjille että pystytanssijoille ke-
hittävän ja kuntouttavan lajin, jossa kehon syvät lihak-
set aktivoituvat. Pyörätuolinkäyttäjän koordinaatio, 
tasapaino ja istuma-asento parantuvat myös ja pyö-
rätuolin hallintataidot kehittyvät. Myös uudet pysty-
tanssijat ovat tervetulleita mukaan. Parilliset viikot. 

830153 Tanssin iloa pyörätuolilla, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Sinikka Myllyoja ja  
Rauno Saunavaara  La 12.30–15.00
Tunteja 18  15.1.–9.4.2022
Kurssimaksu: 34,00 €  jtvk
Sama sisältö kuin 830152.

PARITANSSI

830155 Paritanssin alkeet - Foksi- ja tango-
viikonloppu
Kansalaisopisto  Pe 18.00–20.00
Päivi Viiri   La ja Su 14.00–16.00
Tunteja 8  1.–3.10.2021
Kurssimaksu: 15,00 €  
Foksin ja tangon perusteita sekä aivan uusille tans-
sijoille että kertaajille. Jalkaan mukavat, sopivan luis-
tavat kengät. Sukkasillaankin voi tanssia. Salissa ei 
saa käyttää kovakantaisia kenkiä.

830156 Paritanssin perusteet - Fusku-viikonloppu
Kansalaisopisto   Pe 18.00–20.00, 
Päivi Viiri  La ja Su 14.00–16.00
Tunteja 8  12.–14.11.2021
Kurssimaksu: 15,00 € 
Lavojen yleisimmän kädenalitanssin, fuskun, perus-
teita, lavatansseja jo hieman tanssineille tanssijoille. 
Sinun ei tarvitse ennestään osata mitään kädenali-
tanssia. Jalkaan mukavat, sopivan luistavat kengät. 
Sukkasillaankin voi tanssia. Salissa ei saa käyttää ko-
vakantaisia kenkiä.

830157 Paritanssin perusteet - Lattari-viikonloppu
Kansalaisopisto   Pe 18.00–20.00
Päivi Viiri  La ja Su 14.00–16.00
Tunteja 8  21.–23.1.2022
Kurssimaksu: 17,00 € 
Rumbaboleron ja bachatan/iskelmätanssin perus-
teita lavatansseja jo hieman tanssineille. Sinun ei tar-
vitse ennestään osata mitään kädenali- tai latinalais-
tanssia. Jalkaan mukavat, sopivan luistavat kengät. 
Sukkasillaankin voi tanssia. Salissa ei saa käyttää ko-
vakantaisia kenkiä.

830158 Paritanssin perusteet - Valssi-viikonloppu
Kansalaisopisto  Pe 18.00–20.00
Päivi Viiri  La ja Su 14.00–16.00
Tunteja 8  18.–20.2.2022
Kurssimaksu: 17,00 € 
Valssin ja hitaan valssin perusteita lavatansseja jo 
hieman tanssineille. Jalkaan mukavat, sopivan luis-
tavat kengät. Sukkasillaankin voi tanssia. Salissa ei 
saa käyttää kovakantaisia kenkiä.

Liikunnan, joogan ja 
tanssiliikunnan kursseille 

ilmoittautuminen erikseen 
syys- ja kevätlukukaudelle.
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830159 Paritanssin alkeet - Valssi- ja foksi-
viikonloppu
Kansalaisopisto  Pe 18.00–20.00
Päivi Viiri  La ja Su 14.00–16.00
Tunteja 8  8.–10.4.2022
Kurssimaksu: 15,00 € 
Valssin ja foksin perusteita sekä aivan uusille tanssi-
joille että alkeiden kertaajille. Jalkaan mukavat, sopi-
van luistavat kengät. Sukkasillaankin voi tanssia. Sa-
lissa ei saa käyttää kovakantaisia kenkiä.

830160 Paritanssin alkeisjatko - Lattarit
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri  Ke 19.15–21.00
Tunteja 9,33  15.9.–6.10.2021
Kurssimaksu: 18,00 € 
Rumbaboleron ja salsan perusteita tanssijoille, joilla 
on jo hieman kokemusta jostain kädenalitanssilajis-
ta. Ryhmässä on vapaaehtoinen parinvaihto.

830161 Paritanssin alkeisjatko - Tango
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri  Ke 19.15–21.00
Tunteja 7  13.10.–3.11.2021
Kurssimaksu: 14,00 € 
Lisää tangon tunnetta ja variaatioita tanssijoille, joilla 
tangon perusteet ovat jo hallussa. Ryhmässä on va-
paaehtoinen parinvaihto. 

830162 Paritanssin alkeisjatko - Argentiinalaista 
tangoa lavoille
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri  Ke 19.15–21.00
Tunteja 7  10.11.–24.11.2021
Kurssimaksu: 17,00 € 
Argentiinalaisen tangon peruselementtejä maus-
teeksi lavatangoon. Kurssi sopii tanssijoille, joilla la-
vatangon perusteet ovat hallussa. Ryhmässä on va-
paaehtoinen parinvaihto.

830163 Paritanssin jatkotaso - Lattarit
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri  Ke 19.15–21.00
Tunteja 16,33  12.1.–23.2.2022
Kurssimaksu: 31,00 € 
Cha chan ja bachatan perusteita ja salsan keskita-
son kuvioita ja tekniikoita tanssijoille, joilla rumba-
boleron ja salsan perusteet ovat jo hallussa. Ryh-
mässä on vapaaehtoinen parinvaihto.

830164 Paritanssin jatkotaso - Kädenalitanssit
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali,
Seminaarinkatu 16  
Päivi Viiri  Ke 19.15–21.00
Tunteja 14  2.3.–13.4.2022
Kurssimaksu: 26,00 € 
Jiven ja buggin perusteita sekä mahdollisesti myös 
fuskun edistyneitä tekniikoita tanssijoille, joilla fus-
ku on jo hyvin hallussa. Ryhmässä on vapaaehtoi-
nen parinvaihto

JOOGA 

830401 MediYoga A, syksy
Kansalaisopisto  Ma 14.00–15.30
Tuija Rantamaa  13.9.–22.11.2021
Tunteja 20
Kurssimaksu: 38,00 € 
Ohjelmia kehon ja mielen tasapainoon. Rauhallisia, 
yksinkertaisia mutta tehokkaita fyysisiä joogaliikkei-
tä yhdistettynä hengitykseen, keskittymiseen ja ren-
toutumiseen. MediYoga on tehokas keino vahvistaa 
vastustuskykyä sairauksia vastaan, luoda sisäistä ta-
sapainoa ja ehkäistä stressiä. Kaikki liikkeet voi myös 
tehdä tuolilla istuen tai maton päällä. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvita. Päälle joustavat vaatteet ja 
mukaan vesipullo, alusta ja huopa. 

830402 MediYoga A, kevät
Kansalaisopisto  Ma 14.00–15.30
Tuija Rantamaa  10.1.–11.4.2022
Tunteja 26
Kurssimaksu: 49,00 € 
Sama sisältö kuin 830401.

830403 MediYoga B, syksy
Kansalaisopisto  Ma 16.30–18.00
Tuija Rantamaa  13.9.–22.11.2021
Tunteja 20
Kurssimaksu: 38,00 € 
Sama sisältö kuin 830401.

830404 MediYoga B, kevät
Kansalaisopisto  Ma 16.30–18.00
Tuija Rantamaa  10.1.–11.4.2022
Tunteja 26
Kurssimaksu: 49,00 € 
Sama sisältö kuin 830401.

830405 MediYogaa etänä, syksy
Verkkoluokka  Ke 17.00–18.30
Tuija Rantamaa  15.9.–24.11.2021
Tunteja 20
Kurssimaksu: 38,00 € 
Sama sisältö kuin 830401.
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830406 MediYogaa etänä, kevät
Verkkoluokka  Ke 17.00–18.30
Tuija Rantamaa  12.1.–13.4.2022
Tunteja 26
Kurssimaksu: 49,00 € 
Sama sisältö kuin 830401.

830407 Body and Mind -jooga, syksy
Kansalaisopisto  To 18.00–19.30
Tuija Rantamaa  16.9.–25.11.2021
Tunteja 20
Kurssimaksu: 38,00 € 
Kehon ja mielen tasapainoon tähtäävää toiminnal-
lista kevyttä joogaa. Rauhallisia, yksinkertaisia mutta 
tehokkaita fyysisiä joogaliikkeitä yhdistettynä hengi-
tykseen ja keskittymiseen. Hyvä hengitys kevyessä 
liikkeessä vahvistaa vastustuskykyä, luo mielen ta-
sapainoa ja lisää stressinsietokykyä. Päälle joustavat 
vaatteet ja mukaan vesipullo, alusta ja huopa. 

830408 Body and Mind -jooga, kevät
Kansalaisopisto  To 18.00–19.30
Tuija Rantamaa  13.1.–21.4.2022
Tunteja 26
Kurssimaksu: 49,00 € 
Sama sisältö kuin 830407.

830409 Astanga, syksy
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16
Jari Yliherva  To 17.00–18.30
Tunteja 20  16.9.–26.11.2021
Kurssimaksu: 38,00 € 
Liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen jooga, joka 
vahvistaa ja notkeuttaa kehoa sekä parantaa tasa-
painoa. Opiskellaan rauhalliseen tahtiin astangajoo-
gan 1. sarjaa aivan alusta. Vaikeimmista asanoista 
opetellaan myös helpotetut versiot. Uusia asanoita 
lisätään sarjaan kurssilaisten edistymisen tahtiin niin, 
että kurssin loputtua hallitaan astangajoogan puoli-
kas ykkössarja.

830410 Astanga, kevät
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16
Jari Yliherva   To 17.00–18.30
Tunteja 26  13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu: 49,00 € 
Sama sisältö kuin 430409.

830411 Äijäjooga, syksy
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16
Jari Yliherva  To 18.30–20.00
Tunteja 20  16.9.–25.11.2021
Kurssimaksu: 38,00 € 
Sopii kaikille ikään ja notkeuteen katsomatta. Rau-
hallista, mutta liikunnallista joogaa, jossa liikkeet teh-
dään oman luonnollisen hengityksen rytmissä. Joo-
ga muun muassa vapauttaa kehoon vuosien varrella 
syntyneitä jännityksiä, lisää notkeutta ja kehon liikku-
vuutta sekä parantaa lihaskuntoa. Joogassa opetel-
laan rentoutumaan - hellittämään. Sopii kaikille, sillä 
jokainen tekee liikkeet omien mahdollisuuksien mu-
kaan. Mukaan oma alusta ja joustava vaatetus. 

830412 Äijäjooga, kevät
Tornion Seminaarin koulun liikuntasali, 
Seminaarinkatu 16 
Jari Yliherva  To 18.30–20.00
Tunteja 26  13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu: 49,00 € 
Sama sisältö kuin 830411.

830413 Chakrat
Kansalaisopisto  La 9.00–15.00
Taija Sillanpää  14.5.2022
Tunteja 7
Kurssimaksu: 15,00 € 
Nyt katoaa chakroista mystisyys! Perehdymme vii-
den alimman chakran toimintaan ja vaikutukseen 
alaraajojen, lantionpohjan, lantion, selän ja nis-
ka-hartiaseudun alueella. Paikallistamme chak-
rat fysiologiaan ja anatomiaan perustuen sekä lä-
hestymme niitä fysioterapeuttisesta näkökulmasta. 
Teemme kevyitä harjoituksia seisten/istuen sekä 
lattiatasolla. Päivän aluksi ja lopuksi teemme Peter 
Hess ® -äänimaljarentoutuksen. Pukeudu muka-
vasti ja lämpimästi. Ota mukaan jumppa-/retkialus-
ta, tyyny, viltti, kylpypyyhe ja villasukat sekä pientä 
evästä. Kurssi sopii myös miehille.

Huom! Kaikki kurssimaksujen 
alennuksiin oikeuttavat asiat 

(eläkeläisalennukset, työttömän 
opintoseteli) sekä eri maksutavat 

(Smartumsaldo ja -setelit, 
TykyOnline ja –setelit, epassi tms.) 
pitää selvittää opiston toimistossa, 
p. 050 597 1944, viimeistään kurssin 

käynnistyttyä.
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YLEISHYÖDYLLISET KURSSIT 
Vastuuhenkilö: Tarja Hooli, puh. 050 597 1939, sp-osoite etunimi.sukunimi@tornio.fi

 Kurssi kokoontuu opettajan valitsemassa verkkoympäristössä ja osallistut opetukseen omalla tietoko-
neellasi tai tabletlaitteellasi. Ohjeet verkko-opiskeluun ja verkkoluokan osoitteen saat opettajalta en-

nen kurssin alkua, joten muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös sähköpostiosoitteesi.

 - kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, , koronan tai jonkin muun syyn vuoksi.

TERVEYS

830201 Juttutupa A
Kansalaisopisto  Pe 12.00–14.15
Tuija Rantamaa  17.9.–26.11.2021
Tunteja 30
Kurssi on maksuton.
Kurssi edistää afaattisten henkilöiden osallistumista, 
ehkäisee syrjäytymistä, antaa vertaistukea, tarjoaa 
mahdollisuuden kommunikoinnin ja vuorovaikutus-
taitojen harjoittamiseen turvallisessa ryhmässä eri 
teemakeskustelujen ja harjoituksien avulla.

830202 Juttutupa B
Kansalaisopisto  Pe 12.00–14.15
Tuija Rantamaa  14.1.–25.3.2022
Tunteja 20
Kurssi on maksuton.
Sama sisältö kuin 830201.

830203 Oivaltaen arjessa
Kansalaisopisto/Verkkoluokka Ma 18.30–20.45
Tuija Rantamaa  13.9.–29.11.2021
Tunteja 21  jtvk
Kurssimaksu: 40,00 € 
Pohditaan oman arjen kipupisteitä ja etsitään itsel-
le työkaluja, mm. ravintoon, unen laatuun, liikku-
miseen, mielen hyvinvointiin ja oman osaamisen 
kehittämiseen, joilla voi parantaa omaa hyvinvoin-
tiaan arjessa.

830204 Hyvinvointia hengityksestä
Kansalaisopisto  Ma 18.30–20.45
Tuija Rantamaa  17.1.–14.3.2022
Tunteja 15  jtvk
Kurssimaksu: 28,00 € 
Tiedostetaan erilaisten harjoitusten kautta oma 
hengitystapa. Harjoitellaan parempaa hengitys-
tekniikkaa. Opitaan hallitsemaan erilaiset kehoa 
ja mieltä kuormittavat tilanteet hengityksen avul-
la. Ymmärretään hengityksen yhteydet eri terveys-
ongelmiin. Kurssin alussa ja lopussa tehdään oman 
hengitystavan mittaus. 

830205 Ajattele aivojasi
Kansalaisopisto  To 15.00–17.00
Annika Väihkönen  30.9.–2.12.2021
Tunteja 22,40
Kurssi on maksuton.
Tavoitteena on tarjota tukea elintapamuutosten 
tekemiseen sekä tarjota tietoa aivoterveyden pe-
ruspilareista, kuten unesta ja levosta, mielen hy-
vinvoinnista ja ravitsemuksesta. Kurssi on toi-
minnallinen eli se sisältää myös pieniä yksin tai 
ryhmässä toteutettavia tehtäviä, keskusteluja sekä 
kotitehtäviä. Välineiksi riittävät vihko ja kynä. Ei 
opetusta viikolla 46.

VESILIIKENNE

510401 Saaristolaivurikurssi
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Risto Esko  Ke 17.30–20.45
Tunteja 44  29.9.–10.12.2021
Kurssimaksu: 78,00 € 
Oppikirja: Veneilijän merenkulkuoppi I: Merenkulun 
määritelmiä, merikartta ja sen käyttö, merenkulku-
julkaisut, merenkulun turvalaitteet, kompassioppi, 
merenkulkulaitteet, reittisuunnittelua, paikanmää-
ritys, vesiliikenteen säädöksiä. 
Saaristomerenkulun opetuksessa keskitytään na-
vigoinnin perusteisiin mm. oman paikan määrit-
tämiseen sekä vesiliikennesäädöksiin mm. väis-
tämissääntöihin ja kulkuvaloihin. Kirjat, kartat ja 
harpit hankitaan yhteishankintana kurssin alussa. 
Kurssi-illat kerran viikossa. Tutkinto pe 10.12.2021. 
Tentti maksu 42 €.

Tulethan vain terveenä kurssille.
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510403 Rannikkolaivurikurssi
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Risto Esko  Ke 17.30–20.45
Tunteja 44  9.2.–22.4.2022
Kurssimaksu: 78,00 € 
Oppikirja: Veneilijän merenkulkuoppi II: kompassi, 
paikan määritys, sorto, virta, vuorovesi, navigoinnin 
elektroniset apuvälineet, sää, ulkomaanliikenne. 
Rannikkomerenkulun opetuksessa täydennetään 
saaristomerenkulun opetuksessa saatuja tietoja. 
Opetukseen sisältyy mm. paikanmääritysmene-
telmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elekt-
roninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mah-
dollistaa Kansainvälisen huviveneenkuljettajan 
pätevyyskirjan saamiseen. Kirjat, kartat ja harpit 
hankitaan yhteishankintana kurssin alussa. Kurssi- 
illat kerran viikossa. Tutkinto pe 22.4.2022. Tentti-
maksu 42 €.

510404 Meri-VHF
Kansalaisopisto   La ja su 10.00–17.00
Jarmo Pitkänen   2.–3.4.2022
Tunteja 15
Kurssimaksu: 50,00 € 
SRC-tutkintoon valmentava kurssi. Kurssilla on ol-
tava mukana Rannikkolaivurin radioliikenneopas. 
Sen voi tulostaa viestintäviraston kotisivuilta ht-
tps://www.viestintavirasto.fi/attachments/Ran-
nikkolaivurin__radioliikenne_opas_2010.pdf, tilata 
arkipäivisin viestintävirastosta (hinta 15 €) tai säh-
köpostiosoitteesta radiotaajuudet@ficora.fi.uva. 
Kurssin päätyttyä on mahdollisuus tenttiin, jonka 
läpäisy oikeuttaa käyttämään Meri-VHF-puhelinta. 
Tentissä tulee myös olla tuore max. 2. v. vanha ja 
virheetön passikuva. Tentti ja lupakirja n. 90 €.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS

990101 Hygieniapassi A
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29 
Eija Kanto  To 17.30–21.00
Tunteja 3  7.10.2021
Kurssimaksu: 45,00 € 
Oletko hankkimassa kesätöitä? Hygieniaosaamis-
ta tarvitaan monella osaamisen alalla, myös koti-
keittiössä. Hygieniaosaamiskoulutuksessa hankit 
itsellesi hygieniapassin, josta on hyötyä niin käy-
tännön elämässä kuin opiskelu- tai työpaikkaa ha-
kiessa. Hinta sisältää koulutuksen, mallitestit, tes-
tin ja hygieniatodistuksen ja kortin. Todistusmaksu 
(10€) maksetaan opettajalle käteisenä. Henkilölli-
syystodistus mukaan.

990102 Hygieniapassi B
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Eija Kanto  To 17.30–21.00 
Tunteja 3  31.3.2022
Kurssimaksu: 45,00 € 
Sama sisältö kuin 990101.

SUKUTUTKIMUS

840110 Sukututkimuksen perusteet
Kansalaisopisto  Ma ja Ke 17.30–20.30
Arja Jaako  4.–6.10.2021
Tunteja 8
Kurssimaksu: 20,00 € 
Antaa valmiudet itsenäiseen sukututkimuksen te-
koon. Opitaan käyttämään erilaisia haku- ja arkisto-
tietokantoja verkossa. Sisältö: digitaalisten lähdema-
teriaalien saatavuus ja käyttö verkossa, sukututkijan 
sudenkuopat, vastuu ja etiikka digitaalisessa ympä-
ristössä, erilaiset digitaaliset julkaisualustat sekä su-
kututkimuksen muut apukeinot verkossa. Käymme 
läpi mm. seuraavia digitaalisia aineistotietokantoja ja 
hakutietokantoja: Katiha, Hiski, SSHY:n digitaaliarkis-
to. Sukututkimusta aloittaville.

840111 Johdatus vienankarjalaiseen 
ortodoksisukututkimukseen verkossa
Verkkoluokka  La ja Su 10.00–12.30
Sari Karjalainen  12.–13.2.2022
Tunteja 6,66
Kurssimaksu: 15,00 € 
Kurssi on tarkoitettu vienankarjalaista sukututki-
musta aloittelevalle ja jo jonkin verran sitä har-
rastaneelle. Tavoitteena on, että opiskelija oppisi 
aloittamaan itsenäisesti sukututkimuksen ja ym-
märtämään vienankarjalaisen ortodoksisukututki-
muksen erilaisuuden verrattuna esim. luterilaisten 
sukujen tutkimukseen. Opettaja voi myös tulkita 
kurssilaisille venäjänkielisiä asiakirjoja. Kurssin si-
sällöstä tarkemmin https://www.opistopalvelut.fi/
tornio/. 
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GREEN CARD

990411 Green Card -kurssi  
eli golfin alkeiskurssi A
Meri-Lapin Golfklubi, Näräntie 2
Jussi Huusko  Ti 18.00–20.30
Tunteja 10  Ke 17.00–20.30
Kurssimaksu: 60,00 €  Pe 17.00–20.00
  17.–20.8.2021
Kurssi on tarkoitettu kaikille golfin harrastamises-
ta kiinnostuneille ja aloittelijoille, joilla ei ole vielä 
Green Card’ia. Kurssilla opetellaan lajin perustaidot 
(puttaus, chippi-, pitchi-, bunkkeri- rauta- ja puu-
mailalyönnit), yleisimmät säännöt ja sujuvaan pe-
laamiseen liittyvät ohjeet. Mailat ja pallot saa klubil-
ta lainaan. Tämän jälkeen sinulla on oikeus pelata 
isolla eli oikealla kentällä. Lisäksi Green Card 10 € 
maksetaan Golfklubille.

990412 Green Card -kurssi  
eli golfin alkeiskurssi B
Meri-Lapin Golfklubi, Näräntie 2
Jussi Huusko  Ti 18.00–20.30 
Tunteja 10  Ke 17.00–20.30
Kurssimaksu: 60,00 €  Pe 17.00–20.00
  31.5.–3.6.2022
Sama sisältö kuin 990411. Lisäksi Green Card 10 € 
maksetaan Golfklubille.

990413 Green Card -kurssi  
eli golfin alkeiskurssi C
Meri-Lapin Golfklubi, Näräntie 2 
Jussi Huusko  Ti 18.00–20.30  
Tunteja 10  Ke 17.00–20.30
Kurssimaksu: 60,00 € Pe 17.00–20.00
  5.–8.7.2022
Sama sisältö kuin 990411. Lisäksi Green Card 10 € 
maksetaan Golfklubille.

LUENNOT

990601 Positiivinen psykologia
Kansalaisopisto  Ke 18.00–19.30
Tiina Väkeväinen  22.9.2021
Tunteja 2
Luento on maksuton.
Positiivinen psykologia on varsin nuori tieteenala, 
mutta sen vaikutukset päivittäiseen hyvinvointiin 
ja ainakin self help -oppaiden tulvaan on kiistaton. 
Onko positiivinen psykologia kuitenkin silkkaa na-
minamia ja hurmosta? Tule kurkistamaan yhden 
luennon verran positiivisen psykologian kehitysvai-
heisiin ja kukoistuksen kehykseen. Luento sisältää 
myös lyhyitä interventioita positiivisen psykologian 
hengessä.

990602 Finnmarkin retkeilyreitit –luentotilaisuus
Mustaparran Päämaja, Hallituskatu 6
Harri Ahonen  Ma 18.00-19,30
Tunteja 2  4.4.2022
Luento on maksuton.
Tilaisuus koostuu tiedosta ja tarinoista, joita Finn-
markin retket ovat tarjonneet. Luennolla tuodaan 
esille myös kveenien kulttuurihistoriaa, sillä heistä 
monien alkuperä on Tornionjokilaaksossa. Luento 
on narraatio, joka vielä kuulijan Barentsinmeren ran-
noille, tunturiselkien reunustamille vuonoille sekä 
saarille, joiden maisema on kuin Islannista – tuhkan-
musta maa ja kirkkaanvihreät mannut.
Maisemien ja kulttuurihistorian ohella esittelen Fin-
nmarkin parhaita retkeilykohteita, sisämaasta ja ran-
nikolta, kolmen valtakunnan rajalta, kaikkien Lapin 
asukkien suosikkitunturille, Rástigáisálle ja lopulta 
Altavuono upeille rantapoluille. Tilaisuutta on mah-
dollisuus seurata myös etänä.
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KANSALAISOPISTON 
HENKILÖKUNNAN KOULUTUS

990000 Syysreppu - Uusi lukuvuosi käynnistyy
Toranda, Uittosali, Näätsaarentie 241
Tarja Hooli  Ti 17.30–19.00
Tunteja 2  24.8.2021
Kansalaisopiston tuntiopettajien lukuvuoden ava-
us- ja ajantasaustilaisuus. Käsitellään ja keskus-
tellaan opistotyön käynnistämiseen liittyvistä ja 
muista ajankohtaisista asioista. Koulutuspaikka il-
moitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset to 19.8. 
mennessä.

ASIAKASPALAUTETTA 
ETÄOPISKELUSTA

Olin yllättynyt  
kuinka hyvin se sujui.

Hyvä ja nykyaikaa,  
että pyystyy 

osallistumaan tunnille, 
missä vain oletkin!

On ollut tosi 
tärkeä henkireikä 

korona-aikana.

Oli yksi joka viikkoinen 
kohokohta.

Pienen alkupelon 
jälkeen sujui 

erinomaisesti.

Kaikki ei ole kiinni 
opettajasta tai oppilaasta, 

tekniikka tuo omat 
haasteensa.

Uusi, mielenkiintoinen ja 
positiivinen kokemus.

Oli kiva, kun osallustujia 
voi olla myös muilta 

paikkakunnilta.
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TORNION LASTENKULTTUURIKESKUSHANKE OSANA  
LAPIN LASTENKULTTUURIVERKOSTOA

Tornion lastenkulttuurikeskus -hankeen tavoitteena on kehittää lastenkulttuuria paikallisesti, alueellises-
ti  sekä kansainvälisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden ja kulttuuritoimijoiden sekä Haaparan-
nan kaupungin kanssa. Tornio panostaa taidekasvatukseen, koulun ja kulttuurin yhteistyön kehittämiseen 
kulttuuriopetus-suunnitelmatyön avulla, museonäyttelyiden avaaminen lapsille työpajojen avulla ja museo-
pedagogiikan keinoin. Hanke kuuluu osana valtakunnallista Lasten kulttuurikeskus verkostoa.

Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Rovaniemi (koordinoi),  
Inari, Kemi, Kittilä, Kolari, Ranua, Saamelaiskäräjät, Savukoski,  
Sodankylä ja Tornio.

TIKITTÄÄKÖ DIGI? – VALTIONAVUSTUS AIKUISTEN PERUSTAITOJEN JA 
DIGITAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMISEEN

Hankkeen tarkoituksena on tarjota aikuisille perustaitoja ja digitaalisia tai-
toja vahvistavaa koulutusta. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä 
halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia 
ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Hankkeen tuella järjestettävät 
koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Hanke päättyy 31.12.2021.

Lapista mukana on 10 kansalaisopistoa ja yksi kansanopisto.  
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto.

LAPIN OPET OPPIMASSA – KOHTI TASA-ARVOISEMPAA OSAAMISTA  
- VAPAAN SIVISTYSTYÖN HENKILÖSTÖKOULUTUSHANKE

Hankkeen tarkoituksena on parantaa palveluja ja kansalaisopistojen opettajien tvt- taitoja. 
Opistojen näkyvyyttä lisätään kehittämällä digitaalisuutta mm. verkossa toimivilla virtuaa-
lisilla näyttelyillä ja opiskelijoille myönnettävien digitaalisten osaamismerkkien muodossa.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais-
opisto ja Lapin Opistopiiri.

 

LÄHELLE IHMISTÄ – KOHTI TASA-ARVOISEMPIA PALVELUJA  
- VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAATU- JA KEHITTÄMISHANKE

Hankkeen tarkoituksena on asiakaslähtöisyyden parantaminen eli käyttäjälähtöisten pal-
veluiden kehittäminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalai-
sopisto ja Lapin Opistopiiri.

KEHITTÄMISHANKKEET



39

KAIRAN OPPIJAT   
- VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUS

Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, 
testata uusia opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laaduk-
kaan opetuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen verkos-
toituminen siten, että verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä myös itse.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais-
opisto, Revontuli-opisto, Rovaniemen kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri.

VIRKKUSET – VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUS 
TYÖLLISTYMIS- JA TYÖMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISEEN
 
Hankkeen tavoitteena on järjestää alueen työttömille ja työttömyysuhan alla oleville kou-
lutusta, joiden avulla ko. kohderyhmän on mahdollisuus päivittää työelämässä tarvittavia 
perustietoja ja –taitoja, motivoida aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman hyvinvoinnin yllä-
pitämiseen. 

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais-
opisto, Meän Opisto ja Posion kansalaisopisto.  

ONNO – OSAAMINEN NÄKYVÄKSI, NÄKYMÄTÖN OSAAMISEKSI. 
OPETUSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖKOULUTUS
 
Hankkeen tavoitteena on perehdyttää opettajat osaamisperusteisuusajatteluun sekä 
hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  Kansalaisopistossa saavutettua 
osaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Lapin opistopiiri, 
 Meri-Pohjolan opistopiiri, Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Sipoon opisto.

LOISTO! – STRATEGIATYÖN YTIMESSÄ. VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAATU- JA 
KEHITTÄMISAVUSTUS
 
Opistojen strategioiden ja toimintaa suuntaavien asiakirjojen ajantasaistamiseen suun-
nattu hanke. Opistojen tavoitteena on tehdä nykyistä selkeämpiä suunnitelmia sekä 
konkreettisia ja mittavia tavoitteita, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja toteutettavis-
sa. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa myös koko henkilöstö strategiatyöhön.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais-
opisto, Meän Opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto.



ILMOITTAUTUMISET  
KURSSEILLE

Ilmoittautumiset kursseille maanantai 16.8.2021 klo 7.00 alkaen.

Käytössäsi on kolme tapaa ilmoittautua:

1. Netti-ilmoittautumiset HelleWi –ilmoittautumisjärjestelmään:
 https://www.opistopalvelut.fi/tornio/

 Ilmoittautumiseen tarvitaan sähköpostiosoite ja suomalainen henkilötunnus.

 Kurssien maksu on mahdollista ilmoittautumisen yhteydessä,  
mutta se ei ole välttämätöntä.

 Jos olet oikeutettu kurssimaksualennuksiin, älä maksa ilmoittautuessasi  
vaan ota yhteyttä toimistoon.

 Ilmoittautumisjärjestelmä on helppokäyttöinen.  
Saat välittömästi tiedon saitko paikan valitsemillesi kursseille. 

 Netti-ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. 
Tarkemmat ohjeet sivulla 5.

2. Puhelinilmoittautumiset puh. 040 770 5972, 
 ma 16.8.2021 klo 7.00 lähtien, jonka jälkeen toimiston normaaleina aukioloaikoina.

 Opiston toimisto (Seminaarinkatu 14) on avoinna ma – to klo 9 – 16.

3. Henkilökohtaiset ilmoittautumiset opiston toimistossa (Seminaarinkatu 14) 
edellä mainittuna toimiston aukioloaikana.

Mikäli saat varapaikan, toimistosta otetaan yhteyttä jos paikka kurssille vapautuu. 

Kirjaston nettipisteessä avustetaan tarvittaessa ilmoittautumisessa.

TERVETULOA KURSSEILLE!

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


